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

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

Администрација и управа
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
На основу члана 4 Правилника о спровођењу
јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних санкција
(„Службени гласник РС”, бр. 40/10 и 137/14) и
Закључка Комисије за давање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:
112-11793/2019 од 27. новембра 2019. 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.
Радна места која се попуњавају:
II У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У НОВОМ САДУ

1. Административно-канцеларијски
послови

у Служби за третман, у звању референт
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа, положен државни стручни испит,
најмање две године радног искуства у струци,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

2. Медицински техничар

у Служби за здравствену заштиту,
у звању референт
3 извршиоца
Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа, медицинске струке - смер
медицински техничар, положен државни
стручни испит или стручни испит у области
здравствене заштите и најмање две године
радног искуства у струци, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

3. Инструктор ауто-механичар

у Служби за обуку и упошљавање,
у звању референт
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа, ауто-механичарске струке,
ауто-електричарске или ауто-лимарске
струке, положен државни стручни испит
и најмање две године радног искуства у
струци, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
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Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

4. Магационер инструктор

у Служби за обуку и упошљавање,
у звању референт
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа, положен државни стручни испит
и најмање две године радног искуства у струци,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

5. Инструктор бравар

у Служби за обуку и упошљавање,
у звању референт
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа, машинске, металске или
грађевинске струке, положен државни
стручни испит и најмање две године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

6. Подршка пословима матичне
евиденције
у Служби за опште послове,
у звању референт
2 извршиоца

Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа, положен државни стручни испит
и најмање две године радног искуства у струци,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

7. Кувар инструктор

у Служби за опште послове,
у звању референт
3 извршиоца
Услови за рад на радном месту: завршена средња школа, угоститељског смера,
положен државни стручни испит и најмање две године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

Посао се не чека,
посао се тражи

8. Књиговођа помоћног
књиговодства

у Служби за опште послове,
у звању референт
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа, економске струке, положен
државни стручни испит и најмање две године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

9. Послови депозита, кантине и
благајне
у Служби за опште послове,
у звању референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа, положен државни стручни испит
и најмање две године радног искуства у струци,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

10. Обезбеђење завода
у Служби за обезбеђење,
у звању командир
2 извршиоца

Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа, положен испит за звање
командира и радно искуство у Служби за
обезбеђење, односно на истим или одговарајућим пословима у складу са законом
од шест месеци и током приправничког
стажа, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.
Место рада: Нови Сад, Пролетерска 16а.
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, јединствени матични број грађана, адресу пребивалишта, односно боравишта, мејл-адресу за контакт, контакт телефон, податке о образовању,
податке о врсти и дужини радног искуства у
степену стручне спреме прописане за радно
место на које се конкурише, са кратким описом
послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, пријава мора да
буде својеручно потписана) - заједничко за сва
радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема за стручну
спрему која је наведена у условима за радно
место - заједничко за сва радна места;
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- уверење из суда да се против кандидата не
води кривични поступак за кривично дело које
се гони по службеној дужности (не старије од
30 дана) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврде, решења и
други акти из којих се може утврдити на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство у струци) заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија потврде да
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 - заједничко за сва
радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту - за радна места под редним бројем 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном стручном испиту у области здравствене заштите или државном стручном испиту
- за раднo местo под редним бројем 2 (у складу са чланом 101 Закона о државним службеницима државни стручни испит нису дужни да
полажу државни службеници који су здравствени радници или здравствени сарадници у Управи за извршење кривичних санкција, који су у
обавези да полажу или су положили стручни
испит у области здравствене заштите);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном стручном испиту за звање командир
- за раднo местo под редним бројем 10;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће
сама прибавити податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција или ће то орган
учинити уместо ње - заједничко за сва радна
места.
Наведену изјаву могуће је преузети на интернет
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, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном испиту за рад у
државним органима.
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 податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим
ако странка изричито изјави да ће те податке
прибавити сама. Ако странка у року не поднесе
личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати
неуредним (члан 103. став 3).
Наведене доказе кандидат може да достави уз
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег
спровођења изборног поступка.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
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Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским управама.
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 држављанин Републике Србије који има прописану стручну спрему
и испуњава остале услове одређене законом,
другим прописом и правилником о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у
државном органу, ако му раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци.
Посебни услови 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 безусловну
казну затвора у трајању дужем од три месеца
и лице за које, у складу са прописима којима
је уређено вршење безбедносних провера,
постоје безбедносне сметње.
V Рок за подношење пријаве на конкурс:
Рок за подношење пријава на конкурс је 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 оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују
у изборном поступку спровешће се у просторијама завода.
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 Београд,
Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс“.

НАПОМЕНЕ: Кандидати који конкуришу на више
радних места подносе појединачне пријаве за
свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили
тражене доказе. Као државни службеник на
извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у року
утврђеном законом. Државни службеник на
пробном раду који је радни однос засновао на
неодређено време и државни службеник који
је засновао радни однос на неодређено време,
а који нема положен државни стручни испит
полаже државни стручни испит у року од шест
месеци од дана заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
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 одбачене
закључком конкурсне комисије.
Управа за извршење кривичних санкција ће
службеним путем вршити безбедносну проверу,
у складу са чланом 254 Закона о извршењу кривичних санкција.
Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искључиво уз писмени захтев
кандидата.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства правде: www.mpravde.gov.rs,
на порталу е-Управе и на огласној табли Управе за извршење кривичних санкција, интернет
презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
На основу члана 4 Правилника о спровођењу
јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних санкција
(„Службени гласник РС”, бр. 40/10 и 137/14) и
Закључка Комисије за давање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:
112-11793/2019 од 27. новембра 2019. 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.
Радна места која се попуњавају:
II У ВАСПИТНО-ПОПРАВНОМ ДОМУ У КРУШЕВЦУ

1. Васпитач

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

у Одсеку за реализацију програма
поступања у Служби за третман, у звању
саветник
5 извршилаца

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

Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области Педагошке науке
или Политичке науке - смер социјална политика
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и социјални рад или Психолошке науке или из
стручне области Специјалне едукације и рехабилитације на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање три године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција и Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела
и кривичноправној заштити малолетних лица
- усмено; вештина комуникације - непосредно,
кроз разговор са кандидатима.

2. Послови продаје

у Одсеку за комерцијалне послове у
Служби за обуку и упошљавање,
у звању саветник
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из стручне области Машинско
инжењерство, или из научне области Економске
науке или из научне области Биотехничке науке
или из стручне области Технолошко инжењерство или из научне области Хемијске науке,
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним стуцијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног
искуства у струци, као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција и Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела
и кривичноправној заштити малолетних лица
- усмено; вештина комуникације - непосредно,
кроз разговор са кандидатима.

3. Шеф Одсека за културнообразовне и спортске активности

у Служби за третман, у звању саветник
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно научног поља
Друштвено-хуманистичких наука, Природно-математичких наука, Техничко-технолошких наука, Историје уметности или ИМТ и
двопредметних студија, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним стуцијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни
испит и најмање три године радног искуства
у струци, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција и Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела
и кривичноправној заштити малолетних лица
- усмено; вештина комуникације - непосредно,
кроз разговор са кандидатима.
Бесплатна публикација о запошљавању

4. Инструктор машинбравар

у Одсеку за практичну обуку
у Служби за обуку и упошљавање,
у звању референт
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа машинске или металске струке,
положен државни стручни испит и најмање две
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција и Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела
и кривичноправној заштити малолетних лица
- усмено; вештина комуникације - непосредно,
кроз разговор са кандидатима.

5. Инструктор руковања централног
грејања

у Одсеку за одржавање у Служби за
обуку и упошљавање, у звању референт
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа, положен испит за руковање
са котловима за аутоматско и полуаутоматско
командовање, положен државни стручни испит
и најмање две године радног искуства у струци,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција и Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела
и кривичноправној заштити малолетних лица
- усмено; вештина комуникације - непосредно,
кроз разговор са кандидатима.

6. Административно канцеларијски
послови
у Одсеку за правне и административне
послове у Служби за опште послове,
у звању референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа друштвеног смера или гимназија,
положен државни стручни испит и најмање две
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Уредбе о канцеларијском пословању органа
државне управе и Упутства о канцеларијском
пословању органа државне управе - усмено;
вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

7. Ликвидатор

у Одсеку за материјално-финансијске
послове послове у Служби за опште
послове, у звању референт
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа економске струке, положен
државни стручни испит и најмање две године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција и Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела
и кривичноправној заштити малолетних лица
- усмено; вештина комуникације - непосредно,
кроз разговор са кандидатима.

8. Инструктор водоинсталатер

у Одсеку за одржавање у Служби за
обуку и упошљавање, у звању референт
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: завршена средња школа грађевинске или машинске
струке, положен државни стручни испит и најмање две године радног искуства у струци, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција и Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела
и кривичноправној заштити малолетних лица
- усмено; вештина комуникације - непосредно,
кроз разговор са кандидатима.

9. Реализација васпитних активности
у Одсеку за реализацију програма
поступања у Служби за третман,
у звању референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа, друштвеног, природно-математичког, техничко-технолошког, машинског
смера или медицинске струке, положен државни стручни испит, најмање две године радног
искуства у струци, као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција и Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела
и кривичноправној заштити малолетних лица
- усмено; вештина комуникације - непосредно,
кроз разговор са кандидатима.

10. Инструктор ливац ковач

у Одсеку за практичну обуку у Служби за
обуку и упошљавање, у звању референт
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа машинске, металске, браварске
или техничке струке, положен државни стручни
испит и најмање две године радног искуства у
струци, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција и Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела
и кривичноправној заштити малолетних лица
- усмено; вештина комуникације - непосредно,
кроз разговор са кандидатима.
Место рада: Крушевац, Бруски пут 40
III У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У НЕГОТИНУ

11. Руководилац Групе за опште
послове
у звању саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области економске науке
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног
искуства у струци, као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
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Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција и Уредбе о буџетском рачуноводству - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са
кандидатима.

12. Обезбеђење лица лишених
слободе
у Служби за обезбеђење, у звању
старији командир
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа, положен испит за звање старијег командира и најмање две године радног
искуства у Служби за обезбеђење, односно на
истим или одговарајућим пословима у складу са
законом, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција и Правилника о начину обављања послова у Служби
за обезбеђење у заводима за извршење кривичних санкција - усмено; вештина комуникације непосредно, кроз разговор са кандидатима.
Место рада: Неготин, Бранка Перића 9
IV 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, јединствени матични број грађана, адресу пребивалишта, односно боравишта, мејл адреса за контакт, контакт телефон, податке о образовању,
податке о врсти и дужини радног искуства у
степену стручне спреме прописане за радно
место на које се конкурише, са кратким описом
послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, пријава мора да
буде својеручно потписана) - заједничко за сва
радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема за стручну
спрему која је наведена у условима за радно
место - заједничко за сва радна места;
- уверење из суда да се против кандидата не
води кривични поступак за кривично дело које
се гони по службеној дужности (не старије од
30 дана) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврде, решења и
други акти из којих се може утврдити на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство у струци) заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија потврде да
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 - заједничко за сва
радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту - за радна места 1-11;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном стручном испиту за звање старији
командир - за радно место под редним бр. 12;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном испиту за руковање са котловима
за аутоматско и полуаутоматско командовање
- за радно место под редним бр. 5;
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- изјава у којој се странка опредељује да ли ће
сама прибавити податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција или ће то орган
учинити уместо ње - заједничко за сва радна
места.
Наведену изјаву могуће је преузети на интернет
презентацији Министарства правде, на следећој интернет адреси: http://www.mpravde.
gov.rs/tekst/9998/konkursi.php.
Документа о чињеницама о којиме се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном испиту за рад у
државним органима.
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 податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави
да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне
за одлучивање органа, захтев за покретање
поступка ће се сматрати неуредним (члан 103.
став 3).
Наведене доказе кандидат може да достави уз
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег
спровођења изборног поступка.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским управама.
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.
V Општи услови за рад на радном месту: Чланом 45. став 1. Закона о државним службеницима прописано је да као државни службеник
може да се запосли пунолетан држављанин
Републике Србије који има прописану 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 безусловну
казну затвора у трајању дужем од три месеца
и лице за које, у складу са прописима којима
је уређено вршење безбедносних провера,
постоје безбедносне сметње.
VI Рок за подношење пријаве на конкурс:
Рок за подношење пријава на конкурс је осам
дана и почиње да тече наредног дана од дана
оглашавања у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
VII 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 оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују
у изборном поступку спровешће се у просторијама завода.
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.
VIII Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција, 11000 Београд,
Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс“.
IX Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић
Дамљановић, тел. 011/2685-305 и Дејан
Миљковић, тел. 011/363-1059 (радним данима
од 12.00 до 14.00 часова).
X Трајање радног односа: За наведена
радна места радни однос се заснива
на неодређено време.
НАПОМЕНЕ: Кандидати који конкуришу на
више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у
којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе. Као државни службеник на
извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у року
утврђеном законом. Државни службеник на
пробном раду који је радни однос засновао на
неодређено време и државни службеник који
је засновао радни однос на неодређено време,
а који нема положен државни стручни испит
полаже државни стручни испит у року од шест
месеци од дана заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
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 одбачене
закључком конкурсне комисије.
Управа за извршење кривичних санкција ће
службеним путем вршити безбедносну проверу,
у складу са чланом 254 Закона о извршењу кривичних санкција.
Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искључиво уз писмени захтев
кандидата.
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Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства правде: www.mpravde.gov.rs,
на порталу е-Управе и на огласној табли Управе за извршење кривичних санкција, интернет
презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
На основу члана 4 Правилника о спровођењу
јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних санкција
(„Службени гласник РС”, бр. 40/10 и 137/14) и
Закључка Комисије за давање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:
112-5030/2018 од 31. маја 2018. године, 51
број: 112-5299/2018 од 6. јуна 2018. године и
51 број: 112-11793/2019 од 27. новембра 2019.
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.
Радна места која се попуњавају:
II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У ПАНЧЕВУ

1. Начелник

у Служби за здравствену заштиту,
у звању самостални саветник
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области Медицинске
науке на академским интегрисаним, специјалистичким студијама у обиму од најмање 360 ЕСПБ,
односно на основним студијама у трајању од
најмање пет година, положен државни стручни
испит или стручни испит у области здравствене
заштите и најмање пет година радног искуства
на истим или одговарајућим пословима, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

2. Лекар опште медицине

у Служби за здравствену заштиту,
у звању саветник
1 извршилац

Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

3. Шеф Одсека за одржавање

у Служби за обуку и упошљавање, у
звању саветник
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из стручне области Грађевинско инжењерство, Електротехничко и рачунарско инжењерство, Инжењерство заштите
животне средине и заштите на раду, Машинско
инжењерство, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит и најмање три
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

4. Писарница и архива

у Одсеку за правно-административне
послове у Служби за опште послове, у
звању референт
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа, друштвеног смера, положен
државни стручни испит, најмање две године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Уредбе о канцеларијском пословању органа
државне управе и Упутства о канцеларијском
пословању органа државне управе - усмено;
вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

5. Финансијски књиговођа

у Одсеку за материјално-финансијске
послове у Служби за опште послове, у
звању референт
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа, економске струке, положен
државни стручни испит, најмање две године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

6. Послови депозита и кантине

у Одсеку за материјално-финансијске
послове у Служби за опште послове, у
звању референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области Медицинске науке
на академским интегрисаним, специјалистичким
студијама у обиму од најмање 360 ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању од најмање
пет година, положен државни стручни испит или
стручни испит у области здравствене заштите и
најмање три године радног искуства у струци, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.

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

Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из

Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
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Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.
Место рада: Панчево, Баваништански пут бб
III У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ ЗА МАЛОЛЕТНИКЕ У ВАЉЕВУ

7. Реализатор третмана

у Одсеку за утврђивање и спровођење
третмана у Служби за третман, у звању
саветник
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области Политичке науке-смер за социјалну политику
и социјални рад, или из стручне области
Специјалне едукације и рехабилитације-смер за превенцију и третман поремећаја понашања или стручне области
Филозофија-смер психологија, педагогија, андрагогија или социологија на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године, положен
државни стручни испит и најмање три године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција и Правилника о третману, програму поступања, разврставању и накнадном разврставању осуђених
лица - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.
Место рада: Ваљево, Лознички пут бб
IV 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, јединствени матични број грађана, адресу пребивалишта, односно боравишта, мејл адреса за контакт, контакт телефон, податке о образовању,
податке о врсти и дужини радног искуства у
степену стручне спреме прописане за радно
место на које се конкурише, са кратким описом
послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, пријава мора да
буде својеручно потписана) - заједничко за сва
радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема за стручну
спрему која је наведена у условима за радно
место - заједничко за сва радна места;
- уверење из суда да се против кандидата не
води кривични поступак за кривично дело које
се гони по службеној дужности (не старије од
30 дана) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврде, решења и
други акти из којих се може утврдити на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство у струци) заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија потврде да
кандидату раније није престајао радни однос
20.05.2020. | Број 882 |
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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 - заједничко за сва
радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту за радна места под редним бројем 3-7;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном стручном испиту у области здравствене заштите или државном стручном испиту - за радна места под редним бројем 1 и 2
(у складу са чланом 101 Закона о државним
службеницима државни стручни испит нису
дужни да полажу државни службеници који су
здравствени радници или здравствени сарадници у Управи за извршење кривичних санкција, који су у обавези да полажу или су положили стручни испит у области здравствене
заштите);
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће
сама прибавити податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција или ће то орган
учинити уместо ње - заједничко за сва радна
места.
Наведену изјаву могуће је преузети на интернет
презентацији Министарства правде, на следећој интернет адреси: http://www.mpravde.
gov.rs/tekst/9998/konkursi.php.
Документа о чињеницама о којиме се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном испиту за рад у
државним органима.
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 податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави
да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне
за одлучивање органа, захтев за покретање
поступка ће се сматрати неуредним (члан 103.
став 3).
Наведене доказе кандидат може да достави уз
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег
спровођења изборног поступка.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским управама.
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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.
V Општи услови за рад на радном месту: Чланом 45 став 1 Закона о државним службеницима прописано је да као државни службеник
може да се запосли пунолетан држављанин
Републике Србије који има прописану 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 безусловну
казну затвора у трајању дужем од три месеца
и лице за које, у складу са прописима којима
је уређено вршење безбедносних провера,
постоје безбедносне сметње.
VI Рок за подношење пријаве на конкурс:
Рок за подношење пријава на конкурс је осам
дана и почиње да тече наредног дана од дана
оглашавања у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
VII 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 оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују
у изборном поступку спровешће се у просторијама завода.
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.
VIII Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција, 11000 Београд,
Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс“.
IX Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић
Дамљановић, тел. 011/2685-305 и Дејан
Миљковић, тел. 011/363-1059 (радним данима
од 12.00 до 14.00 часова).
X Трајање радног односа: За наведена
радна места радни однос се заснива
на неодређено време.
НАПОМЕНЕ: Кандидати који конкуришу на
више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у
којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе. Као државни службеник на
извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у року
утврђеном законом. Државни службеник на
пробном раду који је радни однос засновао на

неодређено време и државни службеник који
је засновао радни однос на неодређено време,
а који нема положен државни стручни испит
полаже државни стручни испит у року од шест
месеци од дана заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
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 одбачене
закључком конкурсне комисије.
Управа за извршење кривичних санкција ће
службеним путем вршити безбедносну проверу,
у складу са чланом 254 Закона о извршењу кривичних санкција.
Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искључиво уз писмени захтев
кандидата.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства правде: www.mpravde.gov.rs,
на порталу е-Управе и на огласној табли Управе
за извршење кривичних санкција, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
На основу члана 4 Правилника о спровођењу
јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних санкција
(„Службени гласник РС”, бр. 40/10 и 137/14) и
Закључка Комисије за давање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:
112-12546/2018 од 25. децембра 2018. 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
Раднo местo којe се попуњава:
II У СПЕЦИЈАЛНОЈ ЗАТВОРСКОЈ БОЛНИЦИ У
БЕОГРАДУ

1. Лекар специјалиста интерниста

у Одсеку за лечење соматских болести
лица лишених слободе са дијагностиком
у Служби за здравствену заштиту, у
звању самостални саветник
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области Медицинске
науке на академским интегрисаним, специјалистичким студијама у обиму од најмање 420
ЕСПБ бодова, односно на основним студијама
у трајању од најмање пет година, положен
државни стручни испит или стручни испит у
области здравствене заштите, положен специјалистички испит из интерне медицине и најмање
пет година радног искуства на истим или одговарајућим пословима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
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Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.
Место рада: Београд, Бачванска 14
III Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству (у пријави назначити редни број радног места из текста конкурса
као и назив радног места за које се конкурише,
име и презиме, датум и место рођења, јединствени матични број грађана, адресу пребивалишта, односно боравишта, мејл-адреса за контакт, контакт телефон, податке о образовању,
податке о врсти и дужини радног искуства у
степену стручне спреме прописане за радно
место на које се конкурише, са кратким описом
послова на којима је кандидат 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 утврдити на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство у струци);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном стручном испиту у области здравствене заштите или државном стручном испиту (у складу са чланом 101 Закона о државним
службеницима државни стручни испит нису
дужни да полажу државни службеници који су
здравствени радници или здравствени сарадници у Управи за извршење кривичних санкција,
који су у обавези да полажу или су положили
стручни испит у области здравствене заштите);
- доказ о положеном специјалистичком испиту
из интерне медицине у оригиналу или овереној
фотокопији;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће
сама прибавити податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција или ће то орган
учинити уместо ње - заједничко за сва радна
места.
Наведену изјаву могуће је преузети на интернет
презентацији Министарства правде, на следећој интернет адреси: http://www.mpravde.
gov.rs/tekst/9998/konkursi.php.
Документа о чињеницама о којиме се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
о положеном државном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.
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
Бесплатна публикација о запошљавању

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

оглашеном радном месту провера стручних
оспособљености, знања и вештина које се
вреднују у изборном поступку спровешће се у
просторијама Специјалне затворске болнице у
Београду, Бачванска 14.

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

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

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским управама.
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 држављанин
Републике Србије који има прописану стручну спрему и испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у државном органу, ако му раније
није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа
и није осуђиван на казну затвора од најмање
шест м есеци.
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 безусловну
казну затвора у трајању дужем од три месеца
и лице за које, у складу са прописима којима
је уређено вршење безбедносних провера,
постоје безбедносне сметње.

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.

VIII Лице задужено за давање обавештења
о конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић
Дамљановић, тел. 011/2685-305 и Дејан
Миљковић, тел. 011/363-1059 (радним данима
од 12.00 до 14.00 часова).
IX Трајање радног односа: За наведено радно место радни однос се заснива на неодређено време.
НАПОМЕНЕ: Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у року
утврђеном законом. Државни службеник на
пробном раду који је радни однос засновао на
неодређено време и државни службеник који
је засновао радни однос на неодређено време,
а који нема положен државни стручни испит
полаже државни стручни испит у року од шест
месеци од дана заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
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 одбачене
закључком конкурсне комисије.
Управа за извршење кривичних санкција ће
службеним путем вршити безбедносну проверу,
у складу са чланом 254 Закона о извршењу кривичних санкција.
Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искључиво уз писмени захтев
кандидата.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства правде: www.mpravde.gov.rs,
на порталу е-Управе и на огласној табли Управе за извршење кривичних санкција, интернет
презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

V Рок за подношење пријаве на конкурс:
Рок за подношење пријава на конкурс је 15
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
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Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
На основу члана 4 Правилника о спровођењу
јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних санкција
(„Службени гласник РС”, бр. 40/10 и 137/14) и
Закључка Комисије за давање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:
112-11793/2019 од 27. новембра 2019. године
и 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
Радна места која се попуњавају:
II У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У НОВОМ САДУ

1. Социјални радник

у Служби за третман, у звању саветник
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области Политичке науке
- смер за социјалну политику и социјални рад
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит
и најмање три године радног искуства у струци,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција и Правилника о третману, програму поступања, разврставању и накнадном разврставању осуђених
лица - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

2. Реализатор третмана

у Служби за третман, у звању саветник
2 извршиоца
Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области Политичке науке
- смер за социјалну политику и социјални рад,
или из научне области Педагошке науке, или
из стручне области Филозофије - смер психологија, педагогија, андрагогија или социологија
или из стручне области Специјалне едукације
и рехабилитације - смер за превенцију и третман поремећаја понашања на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕSРВ,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит и најмање три
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција и Пра-
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вилника о третману, програму поступања, разврставању и накнадном разврставању осуђених
лица - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

3. Лекар

у Служби за здравствену заштиту,
у звању саветник
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области Медицинске
науке на студијама другог степена интегрисане
академске студије у обиму од 360 ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању од најмање
пет година, положен државни стручни
испит или стручни испит у области здравствене заштите и најмање три године радног
искуства у струци, као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

4. Стоматолог

у Служби за здравствену заштиту,
у звању саветник
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области Стоматолошке
науке на студијама другог степена интегрисане
академске студије у обиму од 300 ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању од најмање
пет година, положен државни стручни
испит или стручни испит у области здравствене заштите и најмање три године радног
искуства у струци, као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

5. Послови јавних набавки

у Служби за обуку и упошљавању,
у звању саветник
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области Правне
науке или Економске науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит
и најмање три године радног искуства у струци,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о јавним набавкама - усмено; вештина
комуникације - непосредно, кроз разговор са
кандидатима.

6. Послови матичне евиденције

у Служби за опште послове, у звању
сарадник
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног

поља Друштвено-хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму
од 180 ЕСПБ, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године,
положен државни стручни испит и најмање три
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.
Место рада: Нови Сад, Пролетерска 16а
III У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У СОМБОРУ

7. Правни и кадровски послови
у Служби за опште послове,
у звању саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области Правних наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање три године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција и Закона о државним службеницима - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са
кандидатима.

8. Инструктор сточарства

у Служби за обуку и упошљавање,
у звању референт
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа пољопривредне или ветеринарске струке, положен државни стручни испит,
најмање две године радног искуства у струци,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.
Место рада: Сомбор, Стапарски пут 1
IV 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, јединствени матични број грађана, адресу пребивалишта, односно боравишта, мејл адреса за контакт, контакт телефон, податке о образовању,
податке о врсти и дужини радног искуства у
степену стручне спреме прописане за радно
место на које се конкурише, са кратким описом
послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, пријава мора да
буде својеручно потписана)-заједничко за сва
радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених - заједничко за сва радна места;
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- оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема за стручну
спрему која је наведена у условима за радно
место - заједничко за сва радна места;
- уверење из суда да се против кандидата не
води кривични поступак за кривично дело које
се гони по службеној дужности (не старије од
30 дана) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврде, решења и
други акти из којих се може утврдити на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство у струци) заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија потврде да
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 - заједничко за сва
радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту (кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном
испиту могу поднети доказ о положеном правосудном испиту) - за раднo местo под редним
бројем 1, 2, 5, 6, 7, 8;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном стручном испиту у области здравствене заштите или државном стручном испиту - за раднo местo под редним бројем 3, 4 (у
складу са чланом 101 Закона о државним службеницима државни стручни испит нису дужни
да полажу државни службеници који су здравствени радници или здравствени сарадници у
Управи за извршење кривичних санкција, који
су у обавези да полажу или су положили стручни испит у области здравствене заштите);
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће
сама прибавити податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција или ће то орган
учинити уместо ње - заједничко за сва радна
места.
Наведену изјаву могуће је преузети на интернет
презентацији Министарства правде, на следећој интернет адреси: http://www.mpravde.
gov.rs/tekst/9998/konkursi.php.
Документа о чињеницама о којиме се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном испиту за рад у
државним органима.
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
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће
те податке прибавити сама. Ако странка у року
не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће
се сматрати неуредним (члан 103. став 3).

и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским управама.
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.
V Општи услови за рад на радном месту: Чланом 45 став 1 Закона о државним службеницима прописано је да као државни службеник
може да се запосли пунолетан држављанин
Републике Србије који има прописану 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 безусловну
казну затвора у трајању дужем од три месеца
и лице за које, у складу са прописима којима
је уређено вршење безбедносних провера,
постоје безбедносне сметње.
VI Рок за подношење пријаве на конкурс:
Рок за подношење пријава на конкурс је осам
дана и почиње да тече наредног дана од дана
оглашавања у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
VII 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 оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују
у изборном поступку спровешће се у просторијама завода.
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.

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

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

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству

IX Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић
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Дамљановић, тел. 011/2685-305 и Дејан
Миљковић, тел. 011/363-1059 (радним данима
од 12.00 до 14.00 часова).
X Трајање радног односа: За наведена
радна места радни однос се заснива
на неодређено време.
НАПОМЕНЕ: Кандидати који конкуришу на
више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у
којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе. Као државни службеник на
извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у року
утврђеном законом. Државни службеник на
пробном раду који је радни однос засновао на
неодређено време и државни службеник који
је засновао радни однос на неодређено време,
а који нема положен државни стручни испит
полаже државни стручни испит у року од шест
месеци од дана заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
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 одбачене
закључком конкурсне комисије.
Управа за извршење кривичних санкција ће
службеним путем вршити безбедносну проверу,
у складу са чланом 254 Закона о извршењу кривичних санкција.
Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искључиво уз писмени захтев
кандидата.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства правде: www.mpravde.gov.rs,
на порталу е-Управе и на огласној табли Управе за извршење кривичних санкција, интернет
презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА
ОБАВЕШТЕЊЕ
О КОНКУРСУ
ЗА УПИС 200 ПОЛАЗНИКА НА
ОСНОВНУ ОБУКУ ПРИПАДНИКА
ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКИХ
ЈЕДИНИЦА
Министарство унутрашњих послова обавештава кандидате који нису били у могућности да
предају документацију по Конкурсу за упис 200
полазника на Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица, објављеном 05.
марта 2020. године у дневном листу „Политика”
са предвиђеним трајањем до 20. марта 2020.
године, а услед доношења Одлуке о проглашењу
ванредног стања („Службени гласник РС”, број
29/2020 од 15. марта 2020. године), да пријаву
на конкурс са потребном документацијом могу
поднети полицијској станици по месту свог пребивалишта закључно са 25. мајем 2020. године.
За све ближе информације контакт телефони
Националног тренинг центра за ванредне ситуације су: 011/274-1044 и 011/274-0450.
20.05.2020. | Број 882 |
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РЕПУБЛИКA СРБИЈA
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА
Расписује

КОНКУРС
ЗА ПОХАЂАЊЕ СЕЛЕКЦИОНЕ И
ОСНОВНЕ ОБУКЕ
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
„ЖАНДАРМ”
У ЖАНДАРМЕРИЈИ
Министарство унутрашњих послова расписује
јавни конкурс за пријем на Селекциону и Основну обуку за Жандармерију за попуњавање радног места „жандарм” (100 извршилаца) у Жандармерији, Дирекција полиције, и то:

20 радних места

у Одреду Жандармерије у Београду

10 радних места

у Одреду Жандармерије у Новом Саду

30 радних места

у Одреду Жандармерије у Нишу

40 радних места

у Одреду Жандармерије у Краљеву
УСЛОВИ КОНКУРСА
Право учешћа на конкурсу имају кандидати који
испуњавају услове за заснивање радног односа
прописане Законом о полицији и Уредбом о специјалној и посебним јединицама полиције, и то:
1. да је држављанин Републике Србије;
2. да има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије, најмање једну годину непрекидно пре дана подношења пријаве на
конкурс;
3. да има завршено средње образовање;
4. да нема мање од 18 ни више од 24 године
старости у моменту подношења пријаве;
5. да не постоје безбедносне сметње за
обављање послова у Министарству;
6. да поседује возачку дозволу за управљање
моторним возилом Б категорије;
7. да испуни услове селекционог тестирања;
8. да је способан за похађање Селекционе
обуке за Жандармерију сходно резултатима са
претходног лекарског прегледа.
НАЧИН И АДРЕСА ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА
КОНКУРС
Пријава на конкурс подноси се на прописаном
обрасцу заједно са документацијом, на адресу:
Министарство унутрашњих послова, Сектор за
људске ресурсе, Булевар др Зорана Ђинђића
104, 11070 Нови Београд (писарница СИВ-а 2
или путем поште), са назнаком - За јавни конкурс за радно место „жандарм” (навести за који
одред се подноси пријава).
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Тридесет дана од дана објављивања конкурса
на интернет сајту Министарства унутрашњих
послова и у дневном листу „Политика” и
почиње да тече наредног дана од дана када
је конкурс објављен, односно од 14.05.2020.
године.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Образац „Пријава за Селекциону обуку/тестирање”, дат је уз овај оглас и чини његов саставни део, исти је неопходно попунити и
својеручно потписати (образац се може преузе-
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ти са интернет адресе www.mup.gov.rs).
Уз пријаву се прилаже следећа документација:
1. оригинал уверења о држављанству (не старије од шест месеци),
2. оригинал извода из матичне књиге рођених,
3. доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Р. Србије - најмање једну
годину непрекидно пре дана подношења пријаве на конкурс (оригинал),
4. оригинал уверења основног и вишег суда да
се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест месеци),
5. оверена фотокопија дипломе о стеченом
средњем образовању,
6. очитана лична карта са чипом или оверена
фотокопија личне карте која није чипована,
7. оверена фотокопија возачке дозволе Б категорије.
Потребно је да кандидат достави изјаву којом
се опредељује за једну од две могућности: да
Министарство прибави податке о којима се
води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.
Документи о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије и уверење основног и вишег суда да
се против кандидата не води кривични поступак, доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Р. Србије - најмање
једна година непрекидно пре дана подношења
пријаве на јавни конкурс.
Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је
неопходно попунити и својеручно потписати
(образац се може преузети са Интернет адресе
www.mup.gov.rs).
Препорука је да кандидат сам достави
сву неопходну документацију у циљу
бржег и ефикаснијег спровођења конкурса.
ПОСТУПАК ИЗБОРА КАНДИДАТА
Избор полазника за Селекциону обуку и Основну обуку за Жандармерију и попуну радног места „жандарм” спроводи Комисија. Селекционој
обуци претходи селекционо тестирање на које
се позивају кандидати који испуне услове конкурса осим услова у погледу претходног лекарског прегледа. Селекционо тестирање се састоји од општег лекарског прегледа, психолошке
процене и провере физичке способности. Сви
елементи селекционог тестирања су елиминационог карактера.
Кандидати који испуне услове селекционог
тестирања упућују се на претходни лекарски
преглед који садржи и тестирање на присуство
психоактивних супстанци у организму у Заводу
за здравствену заштиту радника МУП-а. Трошкове превоза и претходног лекарског прегледа
сносе кандидати.
Комисија на основу резултата селекционог
тестирања и претходног лекарског прегледа
сачињава ранг-листу кандидата за похађање
Селекционе обуке за Жандармерију на основу
које ће бити донета одлука колико кандидата
ће бити позвано на Селекциону обуку за Жандармерију. Селекциона обука за Жандармерију
траје 21 дан и елиминационог је карактера.
Министарство са кандидатима који се упућују на
Селекциону обуку за Жандармерију закључује
Уговор о уређивању међусобних права и обавеза за полазнике Селекционе и Основне обуке за
Жандармерију. Уговор се закључује на период

трајања Селекционе и Основне обуке за Жандармерију.
Руководилац обуке може, на предлог инструктора, лекара или полицијског психолога трајно удаљити кандидата са Селекционе обуке
за Жандармерију ако кандидат током трајања
обуке наруши дисциплину, правила понашања
и/или испољи немогућност прилагођавања
захтевима обуке и постављених задатака или
се повреди или наруши опште здравствено
стање, о чему у писаној форми обавештава
Дирекцију полиције и Жандармерију.
Кандидат може у сваком тренутку напустити
Селекциону обуку за Жандармерију.
Полазник током спровођења Селекционе обуке
за Жандармерију полаже елиминационе фазне
испите и завршни испит.
Полазнику који не положи један од фазних
испита прекида се Селекциона обука за Жандармерију.
Комисија на основу остварених резултата
полазника Селекционе обуке за Жандармерију
сачињава ранг листу на основу које се доноси
одлука о кандидатима који ће бити упућени на
Основну обуку за Жандармерију.
Основна обука за Жандармерију траје два месеца и елиминационог је карактера.
Руководилац обуке може, на предлог инструктора, лекара или полицијског психолога трајно
удаљити кандидата са Основне обуке за Жандармерију ако кандидат током трајања обуке
наруши дисциплину, правила понашања и/или
испољи немогућност прилагођавања захтевима
обуке и постављених задатака или се повреди
или наруши опште здравствено стање, о чему у
писаној форми обавештава Дирекцију полиције
и Жандармерију.
Комисија на основу остварених резултата кандидата на Основној обуци за Жандармерију
сачињава ранг-листу на основу које се доноси
одлука о кандидатима којима ће бити попуњено
радно место за које је предвиђена Селекциона
и Основна обука за Жандармерију.
Кандидати се примају у радни однос на радно
место „жандарм” уз услов да у року од годину
дана од дана заснивања радног односа, заврше полицијску обуку основног нивоа и положе
стручни испит у законом утврђеном року.
Полазницима је у току Селекционе и Основне
обуке за Жандармерију обезбеђен смештај и
исхрана, здравствена заштита, као и опрема
неопходна за реализацију наставних садржаја,
сходно уговору који полазник закључује са
Министарством унутрашњих послова.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве
уз које нису приложени сви тражени докази у
оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Стефани Цако, 011/274-0000, локал 40382, у периоду од 13.00 до 15.00 часова, сваког
радног дана.
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МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, испр., 83/05 - испр., 64/07, 67/07 - испр., 116/08,
104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 4 Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних санкција („Службени гласник РС”, бр.
40/10 и 137/14) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-741/2020 од 20. јанура 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.
Радна места која се попуњавају:
II КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД У ЋУПРИЈИ

1. Радно место за послове
евиденције третмана

у Служби за третман, у звању референта
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа, друштвеног смера, познавање
рада на рачунару, положен државни стручни
испит и најмање две године радног искуства у
струци, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

2. Радно место материјални
књиговођа
Служба за опште послове,
у звању референта
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа, економске струке, положен
државни стручни испит и најмање две године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Уредбе о буџетском рачуноводству - усмено;
вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.
Mесто рада: Ћуприја, Данила Димитријевића 7а
III ОКРУЖНИ ЗАТВОР У КРАГУЈЕВЦУ

1. Радно место педагог
у звању саветника
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области Педагошке науке или из стручне области Филозофије - смер
за педагогију; или стручне области Специјалне
едукације и рехабилитације - смер за превенцију
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и третман поремећаја понашања; на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

2. Радно место за здравствену
заштиту, у звању самосталног
саветника
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области Медицинске
науке на интегрисаним студијама у обиму од
најмање 360 ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању од најмање пет година, положен државни стручни испит или стручни испит
из области здравствене заштите и најмање пет
година радног исуства на истим или одговарајућим пословима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

3. Радно место медицински
техничар, у звању референта
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа медицинске струке - смер медицински техничар, најмање две године радног
искуства у струци и положен државни стручни
испит или стручни испит у области здравствене
заштите, поседовање лиценце, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.
Mесто рада: Крагујевац, Млавска бб
IV ОКРУЖНИ ЗАТВОР У УЖИЦУ

1. Радно место за правне и
кадровске послове

у Одсеку за опште послове, у звању
саветника
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области Правне науке
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног
искуства у струци, као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из

Закона о државним службеницима - усмено;
вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.
Mесто рада: Ужице, Наде Матић 4
V Докази који се прилажу уз пријаву на
јавни конкурс:
- писана пријава са биографијом и наводима о
досадашњем радном искуству (у пријави назначити редни број радног места из текста конкурса као и назив радног места за које се конкурише, име и презиме, датум и место рођења,
адреса становања, мејл-адреса за контакт, контакт телефон, податке о образовању, податке о
врсти и дужини радног искуства у степену стручне спреме прописане за радно место на које
се конкурише, са кратким описом послова на
којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, пријава мора да буде својеручно
потписана) -заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема за стручну
спрему која је наведена у условима за радно
место - заједничко за сва радна места;
- уверење из суда да се против кандидата не
води кривични поступак за кривично дело које
се гони по службеној дужности (не старије од
30 дана) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврде, решења и
други акти из којих се може утврдити на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство у струци) заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија потврде да
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 - заједничко за сва
радна места;
- оргинал или оверена фотокопија доказа о
положеном стручном испиту у области здраствене заштите или оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном
испиту (кандидати са положеним правосудним
испитом уместо доказа о положеном државном
стручном испиту подносе доказ о положеном
правосудном испиту); у складу са чланом 101
Закона о државним службеницима, државни
стручни испит нису дужни да полажу државни службеници који су здраствени радници
или здравствени сарадници у Управи за извршење кривичних санкција, који су у обавези
да полажу или су положили стручни испит у
области здравствене заштите;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће
сама прибавити податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција или ће то орган
учинити уместо ње - заједничко за сва радна
места.
Наведену изјаву могуће је преузети на интернет
презентацији Министарства правде, на следећој интернет адреси: http://www.mpravde.
gov.rs/tekst/9998/konkursi.php.
Документа о чињеницама о којиме се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
о положеном државном испиту за рад у државним органима.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз
напред наведене доказе како би орган могао
даље да поступа.
20.05.2020. | Број 882 |
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Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између
осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о
којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће
те податке прибавити сама. Ако странка у року
не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће
се сматрати неуредним (члан 103 став 3).
Кандидати могу уз пријаву на конкурс да доставе доказе о којима службену евиденцију воде
други органи, у циљу ефикаснијег и бржег
спровођења изборног поступка.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским управама.
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.
VI Општи услови за рад на радном месту:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци (члан 45 став 1 Закона о
државним службеницима).
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 безусловну
казну затвора у трајању дужем од три месеца
и лице за које, у складу са прописима којима
је уређено вршење безбедносних провера,
постоје безбедносне сметње.
VII Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријава на конкурс је
8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана
од дана оглашавања у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.
VIII Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Cа кандидатима чије су
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пријаве благовремене, допуштене, разумљиве
и потпуне, уз које су приложени сви потребни
докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују
у изборном поступку спровешће се у просторијама завода.
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.
IX Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни
конкурс за попуњавање извршилачких радних
места“.
X Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић
Дамљановић, тел. 011/2685-305 и Дејан Миљковић, тел. 011/363-1059, радним данима од 12 до
14 часова.
XI Трајање радног односа: За наведена радна места радни однос се заснива на неодређено време.
НАПОМЕНЕ: Као државни службеник може да
се запосли пунолетан држављанин Републике Србије који има 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. Као
државни службеник на извршилачком радном
месту може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га
положи у року утврђеном овим законом.
Државни службеник који је у радном односу
на неодређено време мора да има положен
државни стручни испит. Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос
у државном органу, а нису приправници, нити
раде у кабинету.
Државни службеник на пробном раду који је
радни однос засновао на неодређено време
и државни службеник који је засновао радни
однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит полаже државни
стручни испит у року од шест месеци од дана
заснивања радног односа.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно
место на које конкуришу у којима наводе уз коју
од пријава су приложили тражене доказе.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
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 одбачене
закључком конкурсне комисије.
Управа за извршење кривичних санкција ће
службеним путем вршити безбедносну проверу,
у складу са чланом 254. Закона о извршењу
кривичних санкција.
Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искључиво уз писмени захтев
кандидата.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства правде: www.mpravde.gov.rs,

на порталу е-Управе и на огласној табли Управе за извршење кривичних санкција, интернет
презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Одељење за регулисање
железничког тржишта, лиценце,
права путника и заједничке послове
Београд, Немањина 6
тел. 011/3618-216

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ на основу члана
54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07-исправка,
116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17 и 95/18),
члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС”, број 2/19) и
Закључка Комисије за давање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 брoj:
112-1747/2020 oд 28. фебруара 2020. гoдинe,
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У ДИРЕКЦИЈИ ЗА
ЖЕЛЕЗНИЦЕ
I Орган у коме се радно место попуњава:
Дирекција за железнице, Београд, Немањина 6
II Радно место које се попуњава:

Радно место за сертификацију и
надзор стручне оспособљености

у Групи за стручну оспособљеност
железничких радника и железницу
ван јавне инфраструктуре, у Одсеку за
безбедност железничког саобраћаја, у
Одељењу за регулисање безбедности
и интероперабилности железничког
саобраћаја и жичаре за транспорт лица,
у звању саветник
1 извршилац
Опис послова: oбавља стручне послове у
поступку издавања дозволе за машиновође,
издавања сертификата центрима стручног
оспособљавања и испитивачима за полагање
испита за машиновође и контролише исправност достављене документације; учествује у
надзорима над поступком издавања додатног
овлашћења машиновођа и периодичним проверама да ли центри стручног оспособљавања
испуњавају услове за поседовање сертификата;
води регистар издатих дозвола за управљање
вучним возилом; учествује у изради стручних
основа за доношење подзаконских аката којима се уређује безбедност у железничком саобраћају у области стручне оспособљености
железничких радника; обавља и друге послове
по налогу руководиоца групе.
Услови: стечено високо образовање из стручне области саобраћајно инжењерство-железнички одсек или машинско инжењерство или
електротехничко и рачунарско инжењерство
или грађевинско инжењерство, или из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
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струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 годинe радног искуства у струци,
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
III Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса
пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
I V Трајање радног односа: Радни
однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду у
трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на
рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Сагласно члану 9. Закона
о државним службеницима, прописано је да
су кандидатима при запошљавању у државни
орган, под једнаким условима доступна сва
радна места и да се избор кандидата врши на
основу провере компетенција. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за
заснивање радног односа.

V Место рада: Београд
Фазе изборног поступка и учешће
кандидата: Изборни поступак спроводи се

из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој
се спроводи интервју са комисијом.
У изборном поступку проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције, и
то:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се
путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функ-

ционалне компетенције „дигитална писменост”,
ако поседујете важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о познавању
рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције - дписменост, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној
фотокопији. Комисија ће на основу приложеног
доказа донети одлуку да ли може или не може
да прихвати доказ који сте приложили уместо
тестовне провере.
2. Посебне функционалне компетенције:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција,
међу кандидатима који су испунили мерила за
проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
· Посебна функционална компетенција за
одређено радно место - прописи и акти из
надлежности и организације органа - Закон о
безбедности у железничком саобраћају и Закон
о интероперабилности железничког сиcтема провераваће се путем усмене симулације.
· Посебна функционална компетенција за
одређено радно место - прописи и акти из делоБесплатна публикација о запошљавању

круга радног места - подзаконски акти донети
на основу Закона о безбедности у железничком саобраћају и Закона о интероперабилности железничког сиситема - и то: Правилник о
обрасцу дозволе за управљање вучним возилом, обрасцу додатног овлашћења и обрасцу
дозволе за регулисање железничког саобраћаја („Службени гласник РС”, број 22/2016)
и Правилник о елементима регистра, дозвола
за управљање вучним возилом и елементима регистра додатних овлашћења („Службени
гласник РС”, број 22/2016) - провераваће се
путем усмене симулације.
· Посебна функционална компетенција за
одређено радно место - cтрани језик (енглески
или немачки - ниво Б2) - провераваће се путем
разговора са кандидатом.
3. Понашајне компетенције: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата,
оријентација ка учењу и променама, изградња
и одржавање професионалних односа, савесност и посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова - стандардизовани инструмент (писмено) и итервјуа
базираном на компетенцијама (усмено).
4. Интервју са комисијом и вредновање
кандидата: Процена мотивације за рад на
радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са
комисијом (усмено).

за железнице, Немањина 6, Београд, са назнаком: „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.
X Докази које кандидати који су успешно
прошли фазе изборног поступка прилажу пре
интервјуа са Конкурсном комисијом су: оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима
(кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном
испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврда,
решење и други акти из којих се види на којим
пословима, у ком периоду и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.

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

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

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Дирекције
за железнице, www.raildir.gov.rs.

Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 01. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским управама.

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

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
непходно за одлучивање у складу са законским
роковима, бесплатно размењују, врше увид,
обрађују и прибављају личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама,
осим ако странка изричито изјави да ће податке
прибавити сама.

VII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Дирекције за железнице: www.
raildir.gov.rs и на интернет презентацији Службе
за управљање кадровима: www.suk.gov.rs. или
у штампаној верзији на писарници Дирекције
за железнице, Београд, Немањина 6, доступан
радним даном од 7.30 до 15.30.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве
након што комисија састави списак кандидата
међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин
који је у пријави назначен за доставу обавештења.
VIII Лицa којa су задужена за давање
обавештења: Гордана Коцић, тел. 011/3618216, 063/628-393 и Љиљана Пуповић, тел. 011/
3618-216, 064/1010-190, Дирекција за железнице.
IX Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на конкурс: Пријаве на
конкурс шаљу се поштом на адресу: Дирекција
за железнице, Немањина 6, 11000 Београд или
се подносе непосредно на писарници Дирекције

Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима / уверење о положеном
правосудном испиту. Потребно је да кандидат
у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на
који начин жели да се прибаве његови подаци
из службених евиденција.
XI Рок за подношење доказа: Кандидати
који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном
комисијом позивају се да у року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном
поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе
који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење,
писмено се обавештавају да су искључени из
даљег изборног поступка. Докази се достављају
на наведену адресу Дирекције за железнице.
XII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном
20.05.2020. | Број 882 |
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поступку: Са учесницима конкурса чије су
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве,
потпуне и који испуњавају услове предвиђене
огласом о јавном конкурсу, на основу података
наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 1. јуна
2020. године, о чему ће учесници конкурса бити
обавештени телеграмом на адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција
и понашајних компетенција ће се обавити у
Служби за управљање кадровима, у Палати
„Србија” Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама
Дирекције за железнице (Немањина 6, трећи
спрат). Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења
наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које
наведу у својим обрасцима пријаве.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве, биће
одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју је именовао директор Дирекције за железнице.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.raildir.gov.rs) и огласној табли
Дирекције за железнице, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на интернет
презентацији, огласној табли и у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

бројем 08.10.3.6 у акту о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних
места у Министарству унутрашњих
послова
Врста радног односа: Радни однос на неодређено време или на одређено време у својству приправника.
Опис послова: Обавља једноставне рутинске
задатке који обухватају ограничен обим јасно
дефинисаних задатака уз прецизно праћење и
примену основних стандардних радних процедура и упутстава, у сврху основног нивоа одржавања услова рада:
• обавља помоћне активности и припрема
документацију у поступку издавања службених
значки и службених легитимација;
• ажурира податке у евиденцијама и апликацији
из делокруга рада;
• усваја принципе, нове методе и технике и
примењује искуства најбољих примера из праксе у области рада;
• непосредно учествује у унапређењу стручне
оспособљености запослених за успешан и квалитетан рад у условима примене савремених
средстава и метода;
• припрема и израђује евиденције, анализе,
извештаје и информације у складу са захтевима посла и степеном образовања;
• одлаже, чува и архивира документацију у
складу са прописима;
• обавља и друге унутрашње послове који су у
непосредној вези са полицијским пословима, а
који му се ставе у задатак по налогу надређеног
руководиоца.
Услови: стечено средње образовање. Кандидати морају да испуњавају опште услове за
рад у државним органима предвиђене законом,
посебне услове прописане Законом о полицији
(члан 137. и 138.) и Правилником о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у
Министарству унутрашњих послова.

На основу члана 135. Закона о полицији („Службени гласник РС”, бр. 6/16, 24/18 и 87/18), и
члана 2, а у вези са чланом 6. и 7. Уредбе о
спровођењу јавног конкурса за попуњавање
радних места полицијских службеника у Министарству унутрашњих послова („Службени гласник РС”, бр. 18/19), Сектор за људске ресурсе
оглашава

У изборном поступку проверавају се:
• формално-правни услови - увидом у податке
из пријаве и на основу расположиве документације;
• техничке компетенције (знања и вештине) писаним тестом знања који садржи и питања у
виду решавања конкретног проблема, задатка и
ситуације (студија случаја);
• психолошки захтеви и базичне компетенције
- стандардизованим психолошким тестовима и
психолошким интервјуом;
• здравствена способност - обављањем лекарског прегледа у референтној здравственој установи;
• интервју - полуструктурисаним интервјуом.

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКOГ
РАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА

Знања, вештине и стручна оспособљеност,
потребне за рад на радном месту, а које се
проверавају и оцењују у изборном поступку су:
знања и вештине које су у складу са описом
посла за наведено радно место.

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

Орган у коме се попуњава радно место:
Министарство унутрашњих послова, Сектор за
људске ресурсе, Одељење за људске ресурсе
Полицијске управе за град Београд
Место рада: Полицијска управа за град Београд,
Булевар деспота Стефана 107, Београд
Радно место које се попуњава:

Службеник за службене значке и
службене легитимације

Одсек за плате и бенефиције, Одељење
за људске ресурсе Полицијске управе за
град Београд, Сектор за људске ресурсе
1 извршилац, утврђено под редним
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Датум оглашавања: 15.05.2020. године.
Овај оглас објављује се на интранет и интернет страници Министарства унутрашњих послова, огласној табли Сектора за људске ресурсе,
огласној табли Одељења за људске ресурсе
Полицијске управе за град Београд, у дневном
листу „Политика” и на интернет презентацији и
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Десет дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Политика” и почиње
да тече наредног дана од дана када је конкурс
објављен.

Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе, Одељење за људске
ресурсе Полицијске управе за град Београд,
Булевар деспота Стефана 107, 11000 Београд
(писарница Полицијске управе за град Београд
или путем поште) са назнаком: „За јавни конкурс за радно место службеник за службене
значке и службене легитимације, Одсек за плате и бенефиције, Одељење за људске ресурсе
Полицијске управе за град Београд, Сектор за
људске ресурсе”.
Лица задужена за давање обавештења о
конкурсу: Катарина Божић и Зорана Бошковић, 011/279-7654 у периоду од 13.00 до
15.00 часова, сваког радног дана.
Докази који се обавезно прилажу уз
пријаву на конкурс:
• образац пријаве на конкурс - дат је уз овај
оглас, чини његов саставни део и исти је неопходно попунити и својеручно потписати;
• кратка биографија;
• оверена фотокопија дипломе о стеченом
образовању у складу са прописаним условом у
погледу образовања;
• оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених Републике Србије;
• оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије (са датумом
издавања не старијим од шест месеци);
• оригинал уверења Основног и Вишег суда да
се против кандидата не води кривични поступак (са датумом издавања не старијим од шест
месеци);
• очитана лична карта са чипом или оверена
фотокопија личне карте која није чипована;
• оверена фотокопија радне књижице или извода из електронске базе података Централног
регистра Фонда за пензијско – инвалидско осигурање;
• оверене фотокопије исправа којима се
доказују подаци о радном искуству (потврде,
решења и други акти из којих се види на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство), уколико
кандидат исто поседује;
• оверена фотокопија исправа којима се
доказују подаци о стручном опособљавању,
усавршавању и посебним областима знања
(уколико кандидат исто поседује);
• оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту(уколико кандидат исто поседује);
• доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије – најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс;
• изјава у којој се кандидат опредељује да ли
ће сам прибавити податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција или ће то
орган учинити уместо њега.
Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је
неопходно попунити и својеручно потписати.
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, приложeни
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити фотокопије докумената које су оверене
пре 01.03.2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Датум отпочињања изборног поступка:
02.06.2020. године. Овим се сматра да су сви
кандидати који су ушли у изборни поступак
уредно обавештени о отпочињању истог.
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НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије и уверење Основног и
Вишег суда да се против кандидата не води
кривични поступак, доказ да кандидат има
пријављено пребивалиште на територији Републике Србије - најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс.
Одредбом члана 9. и 103. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”,
број 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење),
прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке, орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће податке прибавити сама. Ако странка у року
не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за
покретање поступка ће се сматрати неуредним
(члан 103. став 3.)
Потребно је да учесник конкурса достави изјаву
којом се опредељује за једну од две могућности: да Министарство прибави податке о
којима се води службена евиденција или
да ће то кандидат учини сам.
Препорука је да учесник конкурса сам
достави сву неопходну документацију у
циљу бржег и ефикаснијег спровођења
конкурса.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене
решењем.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
На основу члана 135. Закона о полицији („Службени гласник РС”, бр. 6/16, 24/18 и 87/18), и
члана 2, а у вези са чланом 6. и 7. Уредбе о
спровођењу јавног конкурса за попуњавање
радних места полицијских службеника у Министарству унутрашњих послова („Службени гласник РС”, бр. 18/19), Сектор за људске ресурсе
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКOГ
РАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА
Орган у коме се попуњава радно место:
Министарство унутрашњих послова, Сектор за
људске ресурсе, Одељење за људске ресурсе
Полицијске управе за град Београд
Место рада: Полицијска управа за град Београд,
Булевар деспота Стефана 107, Београд
Радно место које се попуњава:

Службеник за пензијско и
здравствено осигурање

Одсек за плате и бенефиције, Одељење
за људске ресурсе Полицијске управе за
град Београд, Сектор за људске ресурсе
1 извршилац, утврђено под редним
бројем 08.10.3.7 у акту о унутрашњем
Бесплатна публикација о запошљавању

уређењу и систематизацији радних
места у Министарству унутрашњих
послова.
Врста радног односа: Радни однос на неодређено време или на одређено време у својству приправника.
Опис послова: Обавља једноставне рутинске
задатке који обухватају ограничен обим јасно
дефинисаних задатака уз прецизно праћење и
примену основних стандардних радних процедура и упутстава, у сврху основног нивоа одржавања услова рада:
• обавља помоћне активности и припрема документацију у вези са остваривањем права из
здравственог осигурања;
• сарађује са Фондом за здравствено осигурање
и организационим јединицама Министарства у
обављању послова из делокруга рада;
• усваја принципе, нове методе и технике и
примењује искуства најбољих примера из праксе у области рада;
• непосредно учествује у унапређењу стручне
оспособљености запослених за успешан и квалитетан рад у условима примене савремених
средстава и метода;
• припрема и израђује евиденције, анализе,
извештаје и информације у складу са захтевима посла и степеном образовања;
• одлаже, чува и архивира документацију у
складу са прописима;
• обавља и друге унутрашње послове који су у
непосредној вези са полицијским пословима, а
који му се ставе у задатак по налогу надређеног
руководиоца.
Услови: стечено средње образовање. Кандидати морају да испуњавају опште услове за
рад у државним органима предвиђене законом, посебне услове прописане Законом о
полицији (члан 137. и 138.) и Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова.
У изборном поступку проверавају се:
• формално-правни услови - увидом у податке
из пријаве и на основу расположиве документације;
• техничке компетенције (знања и вештине) писаним тестом знања који садржи и питања у
виду решавања конкретногпроблема, задатка и
ситуације (студија случаја);
• психолошки захтеви и базичне компетенције
- стандардизованим психолошким тестовима и
психолошким интервјуом;
• здравствена способност - обављањем лекарског прегледа у референтној здравственој установи;
• интервју - полуструктурисаним интервјуом.
Знања, вештине и стручна оспособљеност,
потребне за рад на радном месту, а које се
проверавају и оцењују у изборном поступку су:
знања и вештине које су у складу са описом
посла за наведено радно место.
Датум оглашавања: 15.05.2020. године.
Овај оглас објављује се на интранет и интернет страници Министарства унутрашњих послова, огласној табли Сектора за људске ресурсе,
огласној табли Одељења за људске ресурсе
Полицијске управе за град Београд, у дневном
листу „Политика” и на интернет презентацији и
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Десет дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Политика” и почиње
да тече наредног дана од дана када је конкурс
објављен.

Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе, Одељење за људске
ресурсе Полицијске управе за град Београд,
Булевар деспота Стефана 107, 11000 Београд
(писарница Полицијске управе за град Београд
или путем поште) са назнаком „За јавни конкурс за радно место службеник за пензијско
и здравствено осигурање, Одсек за плате и
бенефиције,Одељење за људске ресурсе Полицијске управе за град Београд, Сектор за људске ресурсе”.
Лица задужена за давање обавештења о
конкурсу: Катарина Божић и Зорана Бошковић, 011/279-7654 у периоду од 13.00 до
15.00 часова, сваког радног дана.
Докази који се обавезно прилажу уз пријаву на
конкурс:
• Образац пријаве на конкурс - дат је уз овај
оглас, чини његов саставни део и исти је неопходно попунити и својеручно потписати;
• кратка биографија;
• оверена фотокопија дипломе о стеченом
образовању у складу са прописаним условом у
погледу образовања;
• оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених Републике Србије;
• оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије (са датумом
издавања не старијим од шест месеци);
• оригинал уверења Основног и Вишег суда да
се против кандидата не води кривични поступак (са датумом издавања не старијим од шест
месеци);
• очитана лична карта са чипом или оверена
фотокопија личне карте која није чипована;
• оверена фотокопија радне књижице или извода из електронске базе података Централног
регистра Фонда за пензијско – инвалидско осигурање;
• оверене фотокопије исправа којима се
доказују подаци о радном искуству (потврде,
решења и други акти из којих се види на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство), уколико
кандидат исто поседује;
• оверена фотокопија исправа којима се
доказују подаци о стручном опособљавању,
усавршавању и посебним областима знања
(уколико кандидат исто поседује);
• оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту(уколико кандидат исто поседује);
• доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије – најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс;
• изјава у којој се кандидат опредељује да ли
ће сам прибавити податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција или ће то
орган учинити уместо њега.
Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је
неопходно попунити и својеручно потписати.
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, приложeни
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити фотокопије докумената које су оверене
пре 01.03.2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Датум отпочињања изборног поступка:
02.06.2020. године. Овим се сматра да су сви
кандидати који су ушли у изборни поступак
уредно обавештени о отпочињању истог.
20.05.2020. | Број 882 |
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НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије и уверење Основног и
Вишег суда да се против кандидата не води
кривични поступак, доказ да кандидат има
пријављено пребивалиште на територији Републике Србије - најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс.
Одредбом члана 9. и 103. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”,
број 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење),
прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке, орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће податке прибавити сама. Ако странка у року
не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка
ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3.)
Потребно је да учесник конкурса достави изјаву
којом се опредељује за једну од две могућности: да Министарство прибави податке о
којима се води службена евиденција или да ће
то кандидат учини сам.
Препорука је да учесник конкурса сам
достави сву неопходну документацију у
циљу бржег и ефикаснијег спровођења
конкурса.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене
решењем.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Влада
Служба за управљање кадровима
На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07,
67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14,
94/17 и 95/18), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних
места у државним органима („Службени гласник
РС”, број 2/19) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-739/2020 од 29.01.2020.
године, Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У
СЛУЖБИ ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Служба за управљање кадровима, Нови
Београд, Булевар Михајла Пупина 2.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за праћење ефеката
управљања каријером, у звању
саветник
у Центру за управљање каријером
државних службеника, у Сектору за
одабир и развој кадрова
1 извршилац
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Опис послова: aнализира потребе и учествује у развоју техника и инструмената за развој каријере државних службеника; учествује
у изради годишњег аналитичког извештаја о
вредновању радне успешности државних службеника на нивоу државне управе; предлаже
и спроводи различите методолошке приступе
у истраживању ефеката активности у вези са
управљањем каријером; пружа стручну помоћ
руководиоцима у вези са спровођењем поступака вредновања радне успешности; анализира стање и учествује у изради предлога аката
о одређивању компетенција за рад државних
службеника; припрема мишљења и образложења правних аката које предлаже Служба а у вези са одређивањем компетенција за
рад државних службеника и методологијом за
праћење стања у вези са одливом кадрова;
учествује у креирању програма обуке и утврђивању критеријума и мерила за вредновање програма стручног усавршавања за потребе Националне академије за јавну управу; сарађује са
непосредним руководиоцима и јединицама за
кадрове у циљу сагледавања потреба и могућности органа државне управе у реализацији
каријерних циљева државних службеника,
посебно лица на положају; обавља и друге
послове по налогу шефа Центра.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање три године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

2. Радно место за развој и
безбедност информационих система,
у звању саветник
у Групи за Централну кадровску
евиденцију и информационе системе, у
Сектору за аналитичке послове
1 извршилац

Опис послова: учествује у развоју и одржавању информационих система Службе; пружа
стручну подршку крајњим корисницима; прати
стање исправности постојеће информационе
инфраструктуре и предузима активности у циљу
отклањања проблема у функционисању; прати
развој информационих система и предлаже
решења за унапређење система које користи
Служба; стара се о безбедности информационих система; инсталира и одржава рачунарску
опрему у Служби; спроводи мере обезбеђења
и заштите података на информационом систему Централне кадровске евиденције; обавља и
друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области рачунарске науке или организационе
науке - одсек информациони системи и технологије или економске науке или математичке
науке или из стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци,
као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.

III Место рада за сва извршилачка радна
места: Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2
IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из
више обавезних фаза у којима се проверавају
опште функционалне, посебне функционалне и
понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
1. Провера општих функционалних компетенција за сва изршилачка радна места:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се писмено путем симулације.
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”, ако
поседујете важећи сертификат, потврду или
други одговарајући доказ о познавању рада на
рачунару, на траженом нивоу и желите да на
основу њега будете ослобођени тестирања компетенције - дигитална писменост, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној
фотокопији. Комисија ће на основу приложеног
доказа донети одлуку да ли може или не може
да прихвати доказ који сте приложили уместо
тестовне провере.  
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на веб-страници Службе
за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
2. Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили
мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада управљање људским ресурсима
(управљање људским ресурсима базирано на
компетенцијама; области управљања људским
ресурсима: анализу посла, кадровско планирање, регрутацију, селекцију, увођење у посао,
стручно усавршавање, развој и инструменте
развоја, оцењивање, награђивање, управљање
каријером) - провераваће се усмено, путем
симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови
(израда секторских анализа) - провераваће се
усмено, путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место, прописи из делокруга радног места (Уредба о вредновању радне
успешности и Уредба о одређивању компетенција за рад државних службеника) - провераваће се усмено, путем симулације.
4. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место, методологија испитивања потреба за обукама (методологија и водич
за анализу потреба за стручним усавршавањем
у јавној управи) - провераваће се усмено, путем
симулације.
За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада информатички послови (базе података) - провераваће се писмено, путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место - прописи из делокруга
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радног места (Закон о заштити података о личности) - провераваће се писмено, путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место, базе података (MySql)
- провераваће се писмено, путем симулације.
4. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место, програмски језици (PHP,
Javascript) - провераваће се писмено, путем
симулације.
3. Понашајне компетенције за сва извршилачка
радна места: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка
учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на
компетенцијама.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места: Процена
мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
V Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање - листу „Послови“.
VI Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима
или у штампаној верзији на писарници Службе
за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2. Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под
којом подносилац пријаве учествује у даљем
изборном поступку. Шифра пријаве уноси се
у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи
изборни поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три
дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио
за доставу обавештења. Доказ који се прилаже уз образац пријаве је 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“.
VII Остали докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са Конкурсном
комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених; оверена фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује стручна спрема која је
наведена у условима за радно место; оригинал
или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима (уколико кандидат има положен
државни стручни испит) / кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о
положеном државном стручном испиту подносе
доказ о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења и други
акти из којих се види на којим пословима, у ком
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
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или премештају на радно место у органу у коме
ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао). Као доказ се
могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Фотокопије докумената које нису оверене од
надлежног органа неће се разматрати.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, односно
уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по
службеној дужности, када је то неопходно за
одлучивање, у складу са законским роковима,
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и
прибављају личне податке о чињеницама 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 матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима/уверење о
положеном правосудном испиту.

вају се о датуму, месту и времену спровођења
наредне фазе изборног поступка на контакте
(бројеве телефона или електорнске адресе),
које наведу у својим пријавама.
X Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса
пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
XI Трајање радног односа: за сва оглашена радна места радни однос се заснива на
неодређено време.
XII Лице задужено за давање обавештења
о конкурсу, у периоду од 10 - 12 часова:
Марко Ристић, тел: 011/3112-147, Служба за
управљање кадровима.
XIII Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на конкурс: Пријаве на
конкурс шаљу се поштом на адресу Службе за управљање кадровима, Палатa „Србија”
11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина
2 (источно крило) или предају непосредно на
писарници Службе за управљање кадровима,
Палатa „Србија” Нови Београд, Булевар Михајла
Пупина бр. 2 (источно крило), са назнаком „За
јавни конкурс за попуњавање извршилачког
радног места (назив радног места)”.

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

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

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

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 општинској управи
или суду), биће одбачене закључком конкурсне
комисије.

Кандидати који не доставе наведене доказе
који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење,
писмено се обавештавају да су искључени из
даљег изборног поступка. Докази се достављају
на адресу Службе за управљање кадровима,
Палатa „Србија” 11070 Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина бр. 2 (источно крило).

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

IX Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и
који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак
ће се спровести, почев од 3. јуна 2020. године, о чему ће кандидати бити обавештени на
бројеве телефона или електронске адресе које
су навели у својим пријавама.
Провере општих функционалних компетенција,
понашајних компетенција, посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном
комисијом ће се обавити у Служби за управљање кадровима, Палатa „Србија” Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно
крило). Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавешта-

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

Посао се не чека, посао се тражи
20.05.2020. | Број 882 |
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МИНИСТАРСТВO ОМЛАДИНЕ
И СПОРТА
На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07,
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17
и 95/18) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном
и јавном конкурсу за попуњавање радних места
у државним органима („Службени гласник РС”,
број 2/19), а у складу са Закључком Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-12113/2019, од 30.
децембра 2019. године,
Министарство омладине и спорта оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ
ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
I Орган у коме се попуњава радно место:
Министарство омладине и спорта, Београд,
Булевар Михајла Пупина 2
II Радно место које се попуњава:
1. Радно место за праћење спровођења пројеката којима се остварују индикатори јавних
политика, у звању саветник, у Одсеку за стратешке, нормативне, правне и оперативно – аналитичке послове, у Сектору за омладину, под
редним бројем 6. Правилника – 1 извршилац.
Опис посла:
- припрема план праћења спровођења и реализације одобрених и подржаних програма и
пројеката;
- прати реализацију одобрених и подржаних
програма и пројекта;
- предлаже предузимање мера ради благовремене реализације пројеката и програма који су
утврђени уговором;
- израђује периодичне извештаје о обављеном
праћењу спровођења пројеката којима се остварују индикатори јавних политика;
- обједињује и ажурира податке о степену извршености уговора, повезаности са индикаторима
из стратешких аката и крајњим корисницима;
- сарађује са другим субјектима у циљу праћења
остваривања индикатора јавних политика;
- обавља и друге послове које одреди шеф
Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно
– научног поља друштвено – хуманистичких
наука или природно – математичких наука или
техничко – технолошких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три године радног
искуства у струци, положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупина 2.
2. Радно место за развој и унапређење олимпијског и параолимпијског спорта, у звању
саветник, у Одељењу за развој и унапређење
система спорта, у Сектору за спорт, под редним
бројем 14. Правилника – 1 извршилац.
Опис посла:
- прати стање у области олимпијског и параолимпијског спорта и израђује извештаје о
утврђеном стању;
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- учествује у изради анализа и студија које
се односе на спровођење политике у области
спорта;
- припрема анализе остварених резултата олимпијских и параолимпијских перспективних и
талентованих спортиста који су препознати од
Олимпијског комитета Србије и Параолимпијског комитета Србије;
- сарађује са надлежним националним спортским савезима, Олимпијским комитетом Србије
и Параолимпијским комитетом Србије;
- учествује у изради нацрта аката о додели
средстава за спровођење програма у вези са
олимпијским и параолимпијским спортом;
- прати на месечном нивоу извештаје надлежних националних спортских савеза из олимпијских и параолимпијских спортова у вези
реализације редовних годишњих програма и
учествује у изради извештаја и анализа о томе;
- обавља и друге послове које одреди начелник
Одељења.

– научног поља друштвено – хуманистичких
наука или техничко – технолошких наука или
природно – математичких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три године радног
искуства у струци, положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.

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

Опис посла:
- учествује у праћењу редовних годишњих
програма надлежних националних спортских
савеза, посебних програма, програма спортских кампова и програма организације међународних такмичења организованих у Републици
Србији;
- сарађује са надлежним националним спортским савезима у вези достављања периодичних
и годишњих извештаја у вези са реализацијом
редовних годишњих програма и посебних програма, програма организације међународних
такмичења и програма спортских кампова;
- учествује у праћењу и изради анализа програма из области спорта у покрајинама и јединицама локалне самоуправе;
- припрема одговоре на дописе и друге акте
организација у области спорта;
- учествује у припреми периодичних извештаја
о праћењу редовних годишњих програма
надлежних националних спортских савеза;
- обавља и друге послове које одреди начелник
Одељења.

Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупина 2.
3. Радно место за анализу и проверу извештаја
у области спорта, у звању саветник, у Одељењу
за развој и унапређење система спорта, у Сектору за спорт, под редним бројем 17. Правилника – 1 извршилац.
Опис посла:
- прати и проверава благовременост и адекватност достављања извештаја о спроведеним
редовним годишњим програмима, посебним
програмима, програмима организације међународних такмичења и програмима спортских
кампова;
- проверава и анализира садржину достављених извештаја и приложену документацију;
- обавља послове финансијске контроле утрошка буџетских средстава од стране организација
у области спорта и израђује дописе за евентуалне допуне извештаја – достављање недостајуће документације и појашњења, односно
акта којима се налаже повраћај одобрених
средстава у прописаним случајевима;
- предлаже и друге прописане мере у области
остваривања општег интереса у области спорта, у складу са закљученим уговорима;
- сачињава извештаје о повраћају средстава на
недељном, месечном и годишњем нивоу;
- проверава да ли се средства троше у складу
са програмом достављеним Министарству по
одговарајућим буџетским линијама;
- припрема анализе и извештаје о оствареним
резултатима путем финансирања по основу
редовних годишњих програма, програма организације међународних такмичења и програма
спортских кампова;
- израђује анализе и извештаје о обављеним
прегледима, односно проверама, резултатима
провера и утицају на остварење очекиваних
резултата;
- обавља и друге послове које одреди начелник
Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно

Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупина 2.
4. Радно место за праћење програма у области
спорта, у звању млађи саветник, у Одељењу за
развој и унапређење система спорта, у Сектору
за спорт, под редним бројем 18. Правилника – 1
извршилац.

Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно
– научног поља природно – математичких наука или друштвено – хуманистичких наука или
техничко – технолошких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година
радног стажа у државним органима, положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупина 2.
5. Радно место за нормативне и опште правне
послове, у звању самостални саветник, у Групи
за нормативне, правне и оперативно – аналитичке послове у спорту, у Сектору за спорт, под
редним бројем 22. Правилника – 1 извршилац.
Опис посла:
- припрема мишљења на нацрте закона и одговоре на друге правне акте чији су предлагачи
други органи државне управе;
- учествује у изради нацрта закона из делокруга Сектора и израђује предлоге других аката из
делокруга Сектора;
- израђује подзаконске акте из делокруга Сектора;
- организује и учествује у јавним расправама
при изради нацрта закона из делокруга Сектора;
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- припрема стручна мишљења о примени прописа из делокруга Сектора;
- припрема предлоге аката у поступцима по
жалбама на решења спортског инспектора (другостепени поступак);
- сарађује са члановима радних група за израду
нацрта закона из делокруга Сектора;
- прати и анализира упоредно право ЕУ од значаја за израду прописа из делокруга Сектора;
- израђује предлоге решења, одлука, уговора и
других аката из делокруга рада Сектора;
- припрема предлоге другостепених решења о
упису спортских организација у Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта
(другостепени поступак);
- обезбеђује јавну доступност података из
Јединствене евиденције удружења, организација и предузетника у области спорта – преко
интернета;
- сарађује са Секретаријатом у спровођењу
поступака јавних набавки из делокруга Сектора;
- обавља и друге послове које одреди руководилац Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету
и најмање пет година радног искуства у струци,
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупина 2.
6. Радно место за реализацију новчаних награда, стипендија и националних признања и аналитичке послове у спорту, у звању саветник,
у Групи за нормативне, правне и оперативно
– аналитичке послове у спорту, у Сектору за
спорт, под редним бројем 23. Правилника – 1
извршилац.
Опис посла:
- прикупља и припрема документацију за израду нацрта аката за реализацију стипендија,
националних признања и новчаних награда;
- учествује у изради анализа и извештаја о
додељеним националним признањима и новчаним наградама;
- сарађује са надлежним националним спортским савезима, Олимпијским комитетом Србије,
Параолимпијским комитетом Србије и Спортским савезом Србије, с циљем прибављања
потребне документације за остваривање права
на стипендије, национално признање и новчану
награду;
- учествује у припреми и изради подзаконских
аката у делу који се односи на новчане награде,
стипендије и национална признања;
- прати на месечном нивоу реализацију стипендија, националних признања и новчаних
награда с циљем остваривања права или евентуалног губитка права спортиста на стипендију,
национално признање или новчану награду и у
вези са тим израђује извештаје;
- обавља и друге послове које одреди руководилац Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно
– научног поља природно – математичких наука или друштвено – хуманистичких наука или
техничко – технолошких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
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факултету и најмање три године радног искуства
у струци, положен државни стручни испит, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупина 2.
7. Радно место за инспекцијске послове у спорту – инспектор, у звању самостални саветник,
у Одсеку за инспекцијске послове у спорту, у
Сектору за спорт, под редним бројем 25. Правилника – 1 извршилац.
Опис посла:
- спроводи инспекцијски надзор и превентивно
деловање у области спорта;
- води евиденције о извршеним инспекцијским
надзорима у области спорта и израђује периодичне извештаје о обављеном надзору;
- пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим стварима за
обављање спортских активности и делатности;
- анализира извештаје о самопровери и
самопроцени надзираних субјеката у области
спорта;
- поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје
обавештења странкама;
- подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја;
- учествује у изради предлога контролних листа плана инспекцијског надзора и годишњег
извештаја о раду;
- проверава испуњеност услова за вршење
послова стручног оспособљавања за спортска
занимања, односно звања;
- обавља и друге послове које одреди шеф
Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке или из научне области
Физичко васпитање и спорт на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање пет година радног
искуства у струци, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупина 2.
8. Радно место за развој спортске инфраструктуре, у звању саветник, у Одсеку за управљање
инфраструктурним пројектима, у Сектору за
спорт, под редним бројем 31. Правилника – 1
извршилац.
Опис посла:
- прати развој спортске инфраструктуре на
територији Републике Србије и израђује
извештаје о стању у области изградње спортске инфраструктуре;
- учествује у припреми предлога инвестиционих
програма и годишњих планова изградње спортских објеката;
- прикупља и врши размену информација ради
припреме инвестиционих програма, планова и
пројеката;
- учествује у изради анализа и у спровођењу
активности за планирање развоја спортске
инфраструктуре;
- учествује у припреми стратешких и других
мера за унапређивање развоја спорта у области
спортске инфраструктуре;
- учествује у поступцима јавних набавки;
- прикупља податке за планирање капиталних
пројеката спортске инфраструктуре, сарађује са
надлежним институцијама од значаја за реализацију капиталних инфраструктурних пројеката;

- обавља и друге послове које одреди шеф
Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно –
научног поља природно – математичких наука
или техничко – технолошких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три године радног
искуства у струци, положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупина 2.
9. Радно место за реализацију ИПА пројеката,
у звању саветник, у Групи за ИПА пројекте и
међународне фондове, у Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције, под редним
бројем 35. Правилника – 1 извршилац.
Опис посла:
- утврђује методологије и унутрашње процедуре којима се обезбеђује ефикасаност спровођења међународних пројеката и њихова контрола и оцена;
- стара се о спровођењу мера неопходних за
успостављање и одрживост децентрализованог
система управљања фондовима ЕУ;
- стара се о припреми и ажурирању плана јавних набавки и плаћања за одобрене пројекте;
- припрема и извештава о припреми релевантне
техничке документације за спровођење поступка јавних набавки и документације за спровођење пројеката и по потреби учествује у раду
Комисије за оцену и одабир понуда;
- проверава испуњеност предуслова за спровођење пројеката и уговора;
- предузима мере и активности неопходне за
правилно и правовремено спровођење уговорних обавеза од стране уговарача, укључујући
административну контролу, контролу на лицу
места и потврђивање исправности рачуна за
плаћање везаних за спровођење пројекта;
- израђује планове, програме и извештаје о
раду;
- сарађује са Секретаријатом у спровођењу
поступака јавних набавки из делокруга Сектора;
- обавља и друге послове које одреди руководилац Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке, политичке науке,
организационе науке или економске науке, на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету и најмање три године
радног искуства у струци, положен државни
стручни испит, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупина 2.
10. Радно место за хармонизацију прописа са
ЕУ, у звању саветник, у Групи за билатералну
и мултилатералну сарадњу и европске интеграције, у Сектору за међународну сарадњу и
европске интеграције, под редним бројем 37.
Правилника – 1 извршилац.
Опис посла:
- учествује у обављању послова хармонизације
домаћих прописа у области омладине и спорта
са правним тековинама ЕУ;
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- сарађује са телима и структурама за младе и
за спорт на међународном нивоу у вези са хармонизацијом прописа;
- учествује у припреми и израђује мишљења о
усаглашености домаћих прописа са правом ЕУ у
области омладине и спорта;
- анализира усклађеност прописа у области
омладине и спорта са стандардима европског
законодавства;
- сарађује са Сектором за омладину и Сектором
за спорт по свим питањима из домена хармонизације прописа из области омладине и спорта;
- прати и анализира међународна документа из
области омладине и спорта;
- прати спровођење међународних конвенција
из области омладине и спорта;
- обавља и друге послове које одреди руководилац Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три године радног
искуства у струци, положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупина 2.
11. Радно место за билатералну и мултилатералну сарадњу, у звању саветник, у Групи
за билатералну и мултилатералну сарадњу и
европске интеграције, у Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције, под редним
бројем 38. Правилника – 1 извршилац.
Опис посла:
- припрема програме међународне стручне
сарадње у области спорта и омладине;
- припрема предлоге за успостављање билатералне односно мултилатералне сарадње младих, омладинских и спортских организација и
удружења са другим државама и међународним
организацијама у области омладине односно
спорта;
- припрема стручне основе за израду протокола, уговора, споразума, конвенција и других
општих аката који се односе на међународну
билатералну и мултилатералну сарадњу;
- припрема информације о међународној билатералној и мултилатералној сарадњи из делокруга Министарства;
- обавља послове оцене приоритета, израђује
и усклађује прилоге за стратешка документа;
- обавља и друге послове које одреди руководилац Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно – научног поља друштвено – хуманистичких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три године радног
искуства у струци, положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупина 2.
12. Радно место интерног ревизора, у звању
саветник, Самостални извршилац изван свих
унутрашњих јединица, под редним бројем 59.
Правилника – 1 извршилац.
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Опис посла:
- обавља послове ревизије и то: ревизију система, ревизију успешности пословања, финансијску ревизију и ревизију усаглашености;
- учествује у припреми нацрта стратешког и
годишњег плана интерне ревизије и нацрта
повеље интерне ревизије;
- израђује анализе, извештаје и информације у
вези обављених ревизија;
- врши проверу примене закона и поштовања
правила интерне контроле, оцену система
интерне контроле у погледу адекватности,
успешности и потпуности и даје савете када се
уводе нови системи, процедуре или задаци;
- води евиденцију о финансијској документацији и врши ревизију начина рада;
- прати спровођење препорука наведених у
извештајима из претходно обављених ревизија
и сарађује са ужим унутрашњим јединицама,
Државном ревизорском институцијом и институцијама јавне управе ради пружања савета и
прикупљања или размене битних информација;
- врши остале задатке да би се остварила
сигурност у погледу функционисања система
интерне ревизије;
- обавља и друге послове које одреди министар.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке или економске науке на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету и најмање три године
радног искуства у струци на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске контроле
или рачуноводствено – финансијским пословима, положен државни стручни испит, положен
испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупина 2.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште
функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи
интервју са комисијом. У свакој фази изборног
поступка врши се вредновање кандидата и само
кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној
фази изборног поступка може да учествује у
провери следеће компетенције или наредној
фази.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне
компетенције, и то:
Опште функционалне компетенције:
• oрганизација и рад државних органа Републике Србије – провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација – провераваће се
путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост”, ако
поседујете важећи сертификат, потврду или
други одговарајући доказ о познавању рада на
рачунару и желите да на основу њега будете
ослобођени тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни
образац (уредно и у потпуности попуњен у делу
*Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у
оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом
у достављени доказ не може потпуно да оцени
поседовање ове компетенције.
IV Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција,
међу кандидатима који су испунили мерила за
проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско − аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих
извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирање доступних информација) − провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – прописи и акти из надлежности и
организације органа (Национална стратегија
за младе) − провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место − страни језик (енглески језик Б2 ниво)
− провераваће се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско − аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих
извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) − провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – прописи и акти из надлежности и
организације органа (Закон о министарствима)
– провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о спорту и Правилник о
обављању и финансирању програма којима се
остварује општи интерес у спорту) − провераваће се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско – аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација)
− провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област
рада финансијско – материјални послови (методе и поступци финансијског планирања, анализе и извештавања) − провераваће се путем
симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – прописи и акти из надлежности и организације рада (Закон о министарствима) – провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о спорту и Правилник о
одобравању и финансирању програма којима се
остварује општи интерес у спорту) − провераваће се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско – аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих
извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) − провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – прописи и акти из надлежности и орга-
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низације рада (Закон о министарствима) − провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Правилник о одобравању
и финансирању програма којима се остварује
општи интерес у спорту) − провераваће се
путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 5:
Посебна функционална компетенција за област
рада нормативни послови (законодавни процес
и примена номотехничких и правно – техничких
правила за израду правних аката (усаглашеност
прописа и општих аката у правном систему)) −
провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – прописи и акти из надлежности и организације рада (Закон о министарствима) − провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о спорту и Закон о
општем управном поступку) − провераваће се
путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 6:
Посебна функционална компетенција за област
рада нормативни послови (примена номотехничких и правно – техничких правила за израду
правних аката (усаглашеност прописа и општих
аката у правном систему)) − провераваће се
путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – прописи и акти из надлежности и организације рада (Закон о министарствима) − провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Уредба о националним
спортским признањима и новчаним наградама
и Закон о општем управном поступку) − провераваће се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 7:
Посебна функционална компетенција за област
рада инспекцијски послови (основе прекршајног права и прекршајни поступак; поступак
инспекцијског надзора и основе методологије
анализе ризика) − провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – прописи и акти из надлежности и
организације рада (Правилник о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у
Министарству омладине и спорта) − провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о спорту и Закон о
јавним скијалиштима) − провераваће се путем
симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 8:
Посебна функционална компетенција за радно
место – прописи и акти из надлежности и организације рада (Закон о министарствима) − провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о спорту) − провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место − лиценца (Инжењерске коморе Србије)
− провераваће се увидом у сертификат.
За радно место под редним бројем 9:
Посебна функционална компетенција за област
рада послови управљања програмима и пројектима финансираним из фондова ЕУ (механизми, процедуре и инструменти планирања
и програмирања средстава ЕУ фондова (ИПА и
ЕСИ фондови) и развојне помоћи у различитим
Бесплатна публикација о запошљавању

областима; генерисање пројеката, припрема и
спровођење грант шема, финансијских инструмената и уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фондова (јавне набавке, уговарање, спровођење и
праћење спровођења, видљивост, извештавање и одобравање плаћања) − провераваће
се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о потврђивању оквирног
споразума између Републике Србије и Европске
комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији
у оквиру инструмента за претприступну помоћ
(ИПА II) − провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место − страни језик (енглески језик Ц1 ниво)
− провераваће се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 10:
Посебна функционална компетенција за област
рада послови међународне сарадње/европских
интеграција (основи међународног јавног права и међународни односи и тенденције у глобализованом контексту (политички, економски,
безбедносни, социо-културни аспекти; познавање прописа ЕУ у контексту праћења усклађивања прописа Републике Србије са прописима
и стандардима Европске уније) − провераваће
се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о спорту, Закон о младима и Закон о закључивању и извршавању
међународних уговора) − провераваће се путем
симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место − страни језик (енглески језик Б2 ниво)
− провераваће се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 11:
Посебна функционална компетенција за област
рада послови међународне сарадње/европских
интеграција (основи међународног јавног права
и међународни односи и тенденције у глобализованом контексту (политички, економски, безбедносни, социо-културни аспекти); пословно
– дипломатски протокол и дипломатска пракса)
− провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о закључивању и извршавању међународних уговора) − провераваће
се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место − страни језик (енглески језик Б2 ниво)
− провераваће се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 12:
Посебна функционална компетенција за област
рада послови ревизије (методе и алати интерне
ревизије; повеља интерне ревизије, стратешки
и годишњи план интерне ревизије) − провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о буџетском систему,
Уредба о буџетском рачуноводству и Правилник
о заједничким критеријумима за организовање
и стандардима и методолошким упутствима за
поступање и извештавање интерне ревизије у
јавном сектору) − провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место − страни језик (енглески језик Б2 ниво)
− провераваће се путем симулације (писмено).
V Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних

односа, савесност, посвећеност и интегритет)
– провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на
компетенцијама.
VI Интервју са комисијом и вредновање кандидата за конкретно извршилачко радно место:
Процена мотивације за рад на радном месту
и прихватање вредности државних органа –
провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено).
Информације o материјалимa за припрему
кандидата за проверу општих функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Службе за
управљање кадровима, www.suk.gov.rs
VII Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве за конкурс: Министарство омладине и
спорта, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.
VIII Лицa којa су задужена за давање обавештења: Сандра Игњатовић и Весна Стругар,
тел: 011-311-7581, Министарство омладине и
спорта, од 12,00 до 14,00 часова.
IX Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да није
осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
X Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања конкурса у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
XI Пријава на јавни конкурс врши се
на Обрасцу пријаве који је доступан на
интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства омладине и спорта или у штампаној верзији на
писарници Министарства омладине и спорта,
Београд, Булевар Михајла Пупина 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом
подносилац пријаве учествује у даљем
изборном поступку. Шифра пријаве уноси
се у образац пријаве након што комисија
састави списак кандидата међу којима се
спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о
додељеној шифри у року од три дана од
пријема пријаве, достављањем наведеног
податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
XII Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо
доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном
испиту); оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврда,
решење и други акти 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
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решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским управама.
XIII 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 омладине и спорта.
XIV Трајање радног односа: За сва радна места
радни однос заснива се на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду у
трајању од шест месеци.
Кандидати без положеног државног стручног
испита примају се на рад под условом да тај
испит положе у року од шест месеци од дана
заснивања радног односа.
Кандидати без положеног испита за инспектора
(за радно место под редним бројем 7.) примају се
на рад под условом да тај испит положе у року од
шест месеци од дана заснивања радног односа.
Кандидати без положеног испита за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору (за радно место под редним бројем 12.) примају се на
рад под условом да тај испит положе у року од
шест месеци од дана заснивања радног односа.
Чланом 9. Закона о државним службеницима
прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима
доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Кандидати са положеним државним стручним испитом,
положеним испитом за инспектора или положеним испитом за овлашћеног интерног ревизора
немају предност у изборном поступку у односу
на кандидате без положеног државног стручног
испита, положеног испита за инспектора и положеног испита за овлашћеног интерног ревизора.
XV Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и
који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак
ће се спровести, почев од 15. јуна 2020. године,
о чему ће учесници конкурса бити обавештени
на начин који су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити
у Служби за управљање кадровима, у Палати
„Србија” Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у
просторијама Министарства омладине и спорта, у Палати „Србија”, Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина број 2. (источно крило). Учесници конкурса који су успешно прошли јед-
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ну фазу изборног поступка обавештавају се о
датуму, месту и времену спровођења наредне
фазе изборног поступка на контакте (бројеве
телефона или e-mail адресе или путем телеграма) које наведу у својим обрасцима пријаве.
Напомена:
Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима/уверење о положеном
правосудном испиту. Одредбом чл. 9. и 103.
Закона о општем управном поступку („Службени 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 службена евиденција
када је то неопходно за одлучивање, осим ако
странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат у делу
*Изјава, у обрасцу пријаве, заокружи на који
начин жели да се прибаве његови подаци из
службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу
или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју је именовао министар омладине и спорта.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.mos.gov.rs) и огласној табли
Министарствa омладине и спорта, на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе и
на интернет презентацији, огласној табли и у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
На интернет презентацији Службе за управљање
кадровима: www.suk.gov.rs може се погледати
опис послова оглашеног радног места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.


К РА Љ Е В О
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

1. Нормативно правни послови,
звање саветник
Опис послова: обавља стручне и нормативно
правне послове за Скупштину општине, Општинско веће и председника општине, као и послове
који се односе на припрему и одржавање седница Општинског већа и радних тела, обраду
материјала са седница, пружа стручну помоћ и
даје стручна мишљења председнику Скупштине
општине, председнику општине, одборницима
и члановима Општинског већа у предлагању
и начину решавања питања о којима одлучује
Скупштина општине, председник општине и
Општинско веће, учествује у изради Статута
Општине и Пословника о раду органа локалне
самоуправе као и других прописа из надлежности локалне самоуправе. Стара се да предлози
општинских прописа и других аката упућених

од стране Одсека органима локалне самоуправе
буду у складу са законом и другима прописима.
Упознаје руководиоца Одсека, секретара СО и
начелника Општинске управе о приспелим материјалима за седнице СО и ОВ и извештава да ли
су подобни и припремљени за седнице СО и ОВ.
Чува изворне текстове аката донетих на седницама и осталог материјала који је разматран на
ОВ. Ради обраду решења које Општинско веће
доноси у другостепеном поступку по жалбама.
Пружа и обезбеђује стручну помоћ одборницима и члановима Општинског већа. Врши и друге послове из делокруга рада Одсека, а које му
повере руководилац Одсека, начелник Општинске управе председник СО и председник општине. За свој рад непосредно одговара руководиоцу Одсека, начелнику Општинске управе и
председнику општине.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука
или из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на
рачунару (Ms Office пакет и Интернет).

2. Извршилац за послове
састављања рачуноводствених
извештаја, звање саветник
Опис послова: обавља планско-аналитичке послове и учествује у планирању и изради
финансијских планова директних буџетских
корисника, припрема и обрађује податке и даје
предлоге у складу са Одлуком о буџету. Стара се
о благовременој примени финансијских прописа, изради финансијског плана директих корисника и обављању свих других финансијских,
рачуноводствених и књиговодствених послова за буџет. Израђује тромесечне извештаје и
анализу прихода и расхода буџета општине, по
директним корисницима буџетских средстава.
Спроводи процедуре припреме и контролише,
комлетира и одговоран је за састављање књиговодствене исправе према прописаним обрасцима, а у складу са одговарајућим правилником
о раду трезора и правилником о рачуноводству,
и то: процедуре за прузимање обавеза, процедура за плаћање и трансфер и процедура за
прекњижавање и других одговарајућих процедура везаних за извршење послова рачуноводства и функција трезора. Обавља послове преноса средстава буџетским корисницима, као и
усаглашавање главне књиге трезора са главним
књигама буџетских корисника. Припрема налоге
за пренос средстава корисицима буџета, као и
налоге за исплату рачуна и води одговарајућу
евиденцију о извршењу буџета и посебних рачуна, прихода и расхода по изворима и наменама.
Ради статистичке и друге извештаје из делокруга свог рада. Поред наведених послова, у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству води
помоћне књиге и евиденције по налогу руководиоца групе за послове рачуноводства, односно у складу са правилником о рачуноводству.
Обавља и друге послове по налогу руководиоца
Одсека и начелника Општинске управе.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или
из научне области економске науке, на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистич-
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ким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
најмање три године радног искуства у струци,
положен државни стручни испит и познавање
рада на рачунару (MS Office пакет и Интернет).
Општи услови: држављанство Републике
Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: пријава са радном биографијом,
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству, опригинал или фотокопија извода из матичне књиге рођених, оригинал или
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема, оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима (кандидати
са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном испиту подноси доказ
о положеном правосудном испиту); оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци (потврде, решења и други акти из којих
се види на којим пословима, у ком периоду и са
којом стручном спремом је стечено радно искуство) и доказ о општој здравственој способности.

садржи елементе који доказују стручност из
делокруга рада установа куклтуре са кратким
прегледеом остварених резултата у раду, уверење надлежног органа да се против њега не
води истрага и да против њега није подигнута
оптужница (не старија од 6 месеци) за кривична
дела која се гоне по службеној дужности, уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, оверену
копију личне карте, доказ о општој здравственој способности-лекарско уверење (оригинал),
уверење о положеном стручном испиту. Рок за
пријаву на конкурс је 15 дана. Пријаве слати на
горе наведену адресу Биоблиотеке, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве на јавни конкурс неће се разматрати.

НОВИ СА Д
ПРВА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
„ИНГ ИВАН ПЕРИШИЋ”
Бечеј, Герберових 56

Секретар месне заједнице

на мандатни период од 4 године

Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Рок за подношење пријава је осам дана
и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме (средња стручна спрема); да су кандидати
држављани Републике Србије; да имају радно
искуство на управним, организационим и сличним пословима у трајању од 3 године, да нису
под истрагом, да против њих није подигнута
оптужница која је ступила на правну снагу за
кривична дела за која се гони по службеној дужности и да нису кажњавани за кривична дела за
која се гони по службеној дужности; да је кандидат становник МЗ „Инг Иван Перишић” Бечеј.
Испуњење наведених услова кандидат доказује
документацијом, која се подноси уз молбу: уверење о држављанству, сведочанство или диплома о стеченој стручној спреми (или оверена
фотокопија), уверење о радном искуству (или
оверена фотокопија радне књижице), уверење
из казнене евиденције да није осуђиван, уверење да против њега није подигнута оптужница, која је ступила на правну снагу, за кривична дела за које се гони по службеној дужности.
Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве се подносе на горенаведену адресу - Савету Месне заједнице, са назнаком „За конкурс”.
Конкурс је објављен на огласној табли у месној
заједници, на огласној табли у згради Општине
Бечеј, као и у публикацији „Послови”.

КИКИНДА

ПРИЈЕПОЉЕ

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„БРАНИСЛАВ НУШИЋ”

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
СЈЕНИЦА

Компетенције које се проверавају у
изборном поступку: Конкурсна комисија ће
у изборном поступку утврђивати стручну оспособљеност и вештине кандидата који испуњавају услове: познавање Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, вештина комуникације - усмено.
Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Општинска управа
општине Врњачка Бања, Крушевачка 17, 36210
Врњачка Бања, са назнаком „За јавни конкурс
за попуњавање извршилачког радног места
(назив радног места)”.

23330 Нови Кнежевац, Цара Душана 8

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; висока
стручна спреме (одговарајуће високо образовање на студијама другог степена дипломске
академске студије - мастер; или специјалистичке академске студије или високо образовање на
основним студијама у трајању од четири године); пет (5) година радног искуства; положен
стручни испит; да се против кандидат не води
и да против њега није подигнута оптужница за
кривична дела која се гоне по службеној дужности; држављанство РС; општа здравствена
способност. Конкурсна документација треба да
садржи: предлог програма рада и развоја Библиотеке за период од 4 године, оверену копију
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; оверену копију радне књижице или доказ
о радном искуству; биографију која мора да
Бесплатна публикација о запошљавању

36310 Сјеница, Трг Светозара Марковића бб
тел. 020/744-843

Службеник
који кординира заштићеним
подручјем
1 извршилац

Информатор у туристичко информативном центру
1 извршилац

Возач Б категорије
1 извршилац

УСЛОВИ: Службеника који кординира заштићеним подручјем - да је учесник конкурса пословно спосодан држављанин Републике Србије,
да има високо образовање VII степен стручне
спреме (мастер географ), радно искуство од најмање две године на пословима кординирања
пословима заштите и моноторинга заштићеног

подручја, кординирању плановима управљања
и годишњих програмима управљања. Информатор у туристичко-информативном центру
- да је учесник конкурса пословно спосодан
држављанин Републике Србије, да има средње
образовање, као и радно искуство у Туристичкој организацији. Возач - да је учесник конкурса пословно спосодан држављанин Републике
Србије, да има средње образовање и возачку
дозволу Б категорије. Рок за подношење пријава је 8 дана, а почиње да тече наредног дана од
дана објављивања. Пријава за конкурс треба да
садржи: име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом посла на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс,
податке о посебним областима знања. Узпријаву
на јавни конкурс прилажу се: извод из књиге
рођених; уверење о држављанству; диплома
о стручној спреми; исправа којом се доказује
радно искуство у струци. Сви докази се подносе у оригиналу или фотокопије оверене у суду
или општини. Пријаве са потребним документима могу се поднети лично у служби Туристичке организације Сјеница, сваким радним даном
од 08-14 часова или препорученом пошиљком
на адресу Туристичка организација Сјеница,
36310 Сјеница, Трг Светозара Марковића бр. бб.
Са назнаком: пријава на конкурс - не отварати.
Пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази у оригиналу или оверној фотокопији као
и непотпуне и неразумљиве и неблаговремене
пријаве биће одбачене. Све информације о конкурсу могу се добити од Михаила Трипковића на
број телефона 020/744-843.

СУБОТИЦА
ЗООЛОШКИ ВРТ ПАЛИЋ
24413 Палић, Крфска 4

Расписује се јавни конкурс за именовање директора Установе, на српском и мађарском језику:

Директор установе

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат мора, поред општих услова
прописаних Законом, да испуњава и следеће
посебне услове: да је стекао високо образовање: висока стручна спрема економске струке,
ветеринарске струке или завршен природно-математички факултет смер зоологија, на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, најмање 5 (пет) година
радног искуства у култури, да има држављанство Републике Србије, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела која га чине
недостојним за обављање функције директора.
ОСТАЛО: уз пријаву кандидат треба да поднесе
доказе о испуњавању услова Конкурса, са својом
радно-професионалном биографијом (ЦВ): оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету,
доказ о радном искуству, уверење о држављанству - оригинал, уверење да није осуђиван - оригинал (не старије од 2 месеца). Предлог програма
рада и развоја Установе за период од 4 године.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, се неће разматрати).
Пријаве слати на адресу: Установа Зоолошки врт
Палић, ул. Крфска 4, 24413 Палић, са назнаком
„за јавни конкурс”. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања.
20.05.2020. | Број 882 |
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Трговина

Трговина
TAPE NS GROUP
ДОО НОВИ САД

21000 Нови Сад, Шумадијска 16
e-mail: customerservice@tapeandgo.org

Административни радник
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1 степен стручне спреме; основна информатичка обука; возачка дозвола Б категорије; мађарски и енглески језик
- виши ниво. Обезбеђен превоз. Јављање кандидата на горенаведени имејл. Рок за пријаву
31.05.2020.

„DAREX” DOO
11077 Београд, Ауто-пут за Загреб 29

Возач

у дистрибутивном центру Ивањица
УСЛОВИ: возачка дозвола Ц и Е категорије,
искуство у управљању теретним моторним
возилима.
Нудимо: пријаву запослених на социјално
осигурање од првог радног дана, коришћење
годишњег одмора и плаћеног одсуства у складу
са Законом, одличну и сигурну зараду.
ОСТАЛО: Заинтересовани своје радне биографије могу донети лично на портирницу DAREX-а
на Буковици, Ивањица, или послати поштом
на адресу: DAREX доо, Ауто-пут за Загреб 29,
11077 Београд, као и електронским путем на
e-mail: konkurs@darex.rs. Све информације
можете добити на телефон: 065/319-53-10.

КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО
11273 Батајница, Царице Јелене 28

Касир

на одређено време 3 месеца
4 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне
спреме, рад на одређено време, рад у сменама,
ноћни рад.

Точилац

на одређено време, 3 месеца
4 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне
спреме, рад на одређено време., рад у сменама,
ноћни рад.
ОСТАЛО: Контакт телефон: 061/215-7671.

СЛОЖНА БРАЋА ЗОРАН И НЕЛЕ ДОО
31320 Нова Варош
тел/факс 033 64 085,61 933
тел. 033 62 631, 61 787
e-mail sloznabraczoraninele@gmail.com

Менаџер хотела
УСЛОВИ: кандидат треба да има звршену вишу
или високу стручну спрему и најмање 5 година
искустав у струци. Опис послова: Организација
и вођење пословања хотела „Златарски бисери” у Новој Вароши. Напомена : Кандидат је
дужан да уз пријаву достави кратку бијографију
и фотокопију дипломе. Плата, храна и смештај
као и начин заснивања радног односа по договору са власником
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Ветеринар
УСЛОВИ: кандидат треба да има звршену вишу
или високу стручну спрему. Опис послова
:лечење животиња,заштита од заразних болести и давање стручних савета одгајивачима
животиња на фарми у Булатовићима, општина
Нова Варош. Напомена: Кандидат је дужан да
уз пријаву достави кратку бијографију и фотокопију дипломе. Плата,храна и смештај као и
начин заснивања радног односа по договору са
власником

тавом у писарницу Дома здравља „Др Милутин
Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба 12.
Обавезно назначити за које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити објављени на
сајту Дома здравља: www.dzpalilula.org.rs
и на огласној табли - IV спрат.

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ
ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Слободе бб
тел. 034/6312-306

КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО

Хигијеничар

Батајница, Царице Јелене 28
тел. 064/ 8993152

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду(„Сл. гласник
РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17
- одлука УС, 113/17 и 95/18 аутентично тумачење) и посебни услови утврђени Правилником
о унутрашњој организацији и систематизацији
послова у Заводу. Посебни услови: II степен
стручне спреме. Опис послова: послови хигијеничара у складу са Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији послова у Заводу за хитну медицинску помоћ Крагујевац.

Точилац горива са местом рада у
Мачкату, Чајетина
3 извршиоца

УСЛОВИ: III ссс, без обзира на образовни профил и радно искуство. Јављање кандидата
на тел. 064-8593152. Конкурс је отворен до
01.06.2020. године.

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА „Др МИЛУТИН
ИВКОВИЋ” - ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Магистар фармације медицински
биохемичар
пробни рад 3 месеца

Опис послова: одговоран је и учествује у раду
свих анализа које се раде у лабораторији, припрема стандарде и растворе за рад, контролне
серуме и калибраторе, стара се о квалитетном
и ефикасном раду лабораторијских анализа,
контролише тачност анализа помоћу стандардних серума, ради са токсичним инфективним и
корозивним материјалом, ради са аутоматизованим апаратима и учествује у њиховом одржавању, апликује тестове на аутоматизованим
апаратима, врши верификацију (потписивање)
и оверу лабораторијских резултата, мења опсеге референтних вредности по потреби у договору са начелником службе, врши обуку, одговоран је за стручни рад својих сарадника и
учествује у здравствено-васпитном раду, ради
и друге послове из своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника Службе којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: високо образовање: фармацеутски факултет, смер медицинска биохемија: на
интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из медицинске биохемије; стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у звању магистра фармације медицинског биохемичара; познавање рада на рачунару
(основни пакет MS Office и Windows окружење).
Уз молбу приложити: биографију, фотокопију
дипломе о завршеном факултету, фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или решења о упису у комору и
фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа, поштом или личном дос-

ОСТАЛО: Кандидати подносе следећа документа,
у оригиналу или овереној копији: сведочанство о
завршеној основној школи (II степен); уверење о
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је
дошло до промене презимена кандидата); фотокопију радне књижице или други доказ о радном
искуству; доказ да се против кандидата не води
кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда), не старије од 6
месеци; уверење да кандидат није осуђиван за
кривична дела која га чине неподобним за рад
у здравственој установи (уверење надлежне
полицијске управе или полицијске станице), не
старије од 6 месеци; кратку биографију, са адресом, контакт телефоном, имејл-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 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Оглас
ће бити објављен и на интернет презентацији
Министарства здравља РС и интернет презентацији Завода. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који се јаве на
оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему. По завршетку конкурса
предата документа се неће враћати кандидатима. Контакт телефон: 034/6312-306. Пријаве
се подносе лично или путем поште у затвореној
коверти (препоручено), на адресу: Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац, Слободе бб,
34000 Крагујевац, са назнаком „Пријава на оглас
за пријем у радни однос - радно место хигијеничар“.

ДОМ ЗДРАВЉА
„МИЛОЈЕ ХАЏИЋ ШУЛЕ”
34210 Рача, Виноградска бб
тел. 034/751-964

Медицинска сестра - техничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа; положен стручни испит; познавање рада
на рачунару. Опис посла по Правилнику о
унутрашњој организацији и систематизацији
послова у Дому здравља „Милоје Хаџић Шуле”
Рача. Кандидати уз пријаву на оглас достављају
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и следећа документа: фотокопију дипломе о
завршеној средњој медицинској школи, уверење о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте, потврду о радном искуству.
Рок за пријаву кандидата је 8 дана. Пријаве се
достављају на адресу: Дом здравља „Милоје
Хаџић Шуле”, Виноградска бб, 34210 Рача.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
Крушевац

1. Доктор медицине

за рад у Служби за интерну медицину,
на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене до
истека породиљског одсуства, одсуства
са рада ради неге детета или одсуства
са рада ради посебне неге детета или
њеног престанка радног односа
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине. Опис
послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

2. Виша медицинска сестра техничар

на неонатологији, за рад у Одсеку за
полуинтензивну негу новорођенчади
Службе за гинекологију и акушерство
са неонатологијом, на одређено време,
ради замене привремено одсутне
запослене на боловању до повратка
запосленог на рад или његовог
престанка радног односа
УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер виша
мед. сестра - техничар, педијатријска или виша
гинеколошко-акушерска сестра, VI/1 степен,
висока медицинска школа струковних студија, струковна медицинска сестра, струковна
педијатријска сестра или струковна мед. сестра бабица или завршен медицински факултет,
основне струковне студије првог степена на
студијском програму струковна медицинска сестра техничар, струковна педијатријска сестра,
односно струковна бабица - VI/2 степен; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Опис послова:
према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

3. Виша медицинска сестра техничар

у дијагностици, за рад у Кабинету за
ендоскопске интервенције Службе за
урологију, на одређено време ради
замене привремено одсутне запослене
на боловању, до повратка запослене на
рад или њеног престанка радног односа
УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер виша
мед. сестра - техничар, VI/1 степен, или висока
медицинска школа струковних студија или завршен медицински факултет, основне струковне
студије првог степена на студијском програму
струковна медицинска сестра - техничар, VI/2
степен, стручни испит; лиценца; најмање шест
месеци радног искуства у наведеном звању. Опис
послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

4. Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима, за
рад у Одсеку за палијативно лечење у
Служби за продужено лечење и негу
Опште болнице Крушевац, на одређено
време ради замене привремено
одсутног запосленог на боловању, до
повратка запосленог на рад или његовог
престанка радног односа
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера - IV степен; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Опис послова: према Правилнику о
организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: молбу за пријем
и биографију, са адресом, контакт телефоном,
оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију личне карте или очитане податке са
личне карте (уколико је чипована), фотокопију
извода из матичне књиге венчаних (уколико су
дипломе или уверења издати на девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце издате од
надлежног органа. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Изабрани кандидати пре заснивања радног
односа дужни су да доставе лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови” Националне службе
за запошљавање. Уколико изабрани кандидат
не достави наведена документа у остављеном
року, са њим се неће закључити уговор о раду.
Оглас је објављен и на веб-сајту Опште болнице Крушевац и Министарства здравља Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти, са назнаком „За оглас” и називом и редним бројем радног места за које се
конкурише, а на адресу: Општа болница Крушевац, Косовска 16, 37000 Крушевац.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
Доктор медицине специјалиста
изабрани лекар за жене
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства, стручни испит, положен специјалистички испит, лиценца, едукација (курс) из цитологије, колпоскопије и школ
ултразвука; најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. Пријаве са кратком биографијом, адресом
и контакт телефоном, као и документа којима
се доказује испуњеност услова конкурса (неоверене фотокопије) предају се преко писарнице Дома здравља (соба бр. 3) на трећем спрату, Булевар маршала Толбухина 30. Кандидати
су дужни да на пријави назначе за које радно
место подносе пријаву. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података
о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице, на
трећем спрату, Булевар маршала Толбухина 30,
Нови Београд. Изабрани кандитат ће бити лично обавештен телефонским путем.

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И
ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И
ОМЛАДИНУ
11000 Београд, Др Суботића 6а
тел. 011/2658-355

Спремач/спремачица
пробни рад 2 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати су
дужни да уз пријаву на оглас приложе: кратку
биографију (Curriculum Vitae) са адресом, контакт телефоном и имејл-адресом и следећу
документацију у неовереним фотокопијама:
диплому (сведочанство) о стеченој нижој
стручној спреми - основном образовању; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (трајни
документ); извод из матичне књиге венчаних
(уколико је диплома/сведочанство издата на
презиме које је кандидат променио приликом склапања брака); уверење да кандидат
није осуђиван (не старије од 6 месеци); уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница
нити да је покренута истрага (не старије од
6 месеци); доказ о радном искуству уколико
га кандидат поседује (копија радне књижице,
уговора о раду или другог уговора о радном
ангажовању, односно потврда послодавца).
Пре заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: оверену фотокопију дипломе (сведочанства) о стеченој нижој
стручној спреми - основном образовању; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (трајни
документ); извод из матичне књиге венчаних
(уколико је диплома (сведочанство) издата на
презиме које је кандидат променио приликом
склапања брака); уверење да кандидат није
осуђиван (не старије од 6 месеци); уверење
да се против кандидата не води кривични
поступак и да није подигнута оптужница нити
да је покренута истрага (не старије од 6 месеци); фотокопију нечиповане личне карте или
очитану чиповану личну карту; фотокопију
одјаве са претходног осигурања (М образац);
санитарну књижицу са уредним санитарним
налазом; лекарско уверење, у складу са прописима, као доказ о здравственој способности
за обављање послова за које се заснива радни однос (не старије од 6 месеци). Пријаве у
затвореној коверти са назнаком „За конкурс
за пријем на неодређено време, са пробним
радом - спремач/спремачица”, слати на наведену адресу Клинике, или лично доставити у
Одељење за правне, кадровске, опште и техничке послове Клинике. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност
за обраду података о личности у сврхе избора
за пријем у радни однос. Подаци се не могу
користити у друге сврхе. Подацима рукује и
податке обрађује Клиника за неурологију и
психијатрију за децу и омладину. Кандидати
који су се јавили на оглас могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему
(претходно искуство о раду, итд.). Одлука о
избору кандидата биће објављена на интернет страници Клинике: (https://sites.google.
com/site/decijaneuropsihijatrija/). Кандидати ће о избору бити обавештени писменим
путем у року од 30 дана од дана истека рока
за пријаву кандидата. Приложена конкурсна
документација неће се враћати кандидатима.
Са изабраним кандидатима ће се закључити
уговор о раду, тек након што доставе докумената чије се достављање тражи пре заснивања радног односа.
20.05.2020. | Број 882 |
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ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА

11306 Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Доктор медицине специјалиста
медицине рада
УСЛОВИ: завршен медицински факултет (звање
доктор медицине - VII/1 степен стручне спреме); положен специјалистички испит из медицине рада (звање доктор медицине специјалиста медицине рада са VII/2 степеном стручне
спреме); положен стручни испит; лиценца за
рад; познавање рада на рачунару. Заинтересовани кандидат за пријаву на радно место доктора медицине специјалисте медицине рада
подноси следећу документацију: фотокопију
дипломе о завршеном факултету; фотокопију
дипломе о завршеној специјализацији; фотокопију потврде о положеном стручном испиту;
фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од
надлежне лекарске коморе; фотокопију личне
карте; кратку биографију, са навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачном
адресом и контакт телефоном кандидата.

Доктор медицине
УСЛОВИ: завршен медицински факултет (звање
доктор медицине - VII/1 степен стручне спреме); положен стручни испит; лиценца за рад;
познавање рада на рачунару; положен возачки
испит. Заинтересовани кандидат за пријаву на
радно место доктор медицине, подноси следећу
документацију: фотокопију дипломе о завршеном факултету; фотокопију потврде о положеном стручном испиту; фотокопију дозволе
за рад - лиценце издате од надлежне лекарске коморе; фотокопију личне карте; фотокопију возачке дозволе; кратку биографију, са
навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачном адресом и контакт телефоном
кандидата.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у огласним новинама
Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријаве се подносе на адресу: Српско-грчког пријатељства17, Гроцка или непосредно
у канцеларији писарнице Правно-кадровске
службе Дома здравља. Пријаве поднете мимо
означеног рока и без потпуне документације
неће се узимати у разматрање. Како достављену документацију подносилаца молби на
објављене конкурсе не враћамо кандидатима,
иста не мора бити оверена. Одлука о избору
кандидата на расписани конкурс биће објављена на огласној табли Дома здравља Гроцка, а
информације се могу добити у Правно-кадровској служби Дома здравља Гроцка.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ
ВОЈВОДИНЕ
21112 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

1. Возач Б и Ц категорије
Опис послова: обезбеђује исправно функционисање возног парка, врши превоз мобилних
екипа Завода и запослених по потреби Службе, врши превоз крви, материјала и опреме,
учествује у утовару и истовару опреме за рад
мобилне екипе, води евиденцију о сервисирању
и одржавању возила Завода, обавља и друге
послове који проистичу из послова возача.
УСЛОВИ: средња стручна спрема, возачка дозвола Б и Ц категорије, знање рада на рачунару,
најмање 3 године искуства у управљању возилима Б и Ц категорије. Потребна документација: пријава на оглас, фотокопија дипломе о
завршеном средњем образовању, фотокопија
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возачке дозволе Б и Ц категорије, фотокопија
извода из матичне књиге рођених, фотокопија
личне карте, фотокопије радне књижице и сл.,
уверење Министарства унутрашњих послова да није правоснажном судском одлуком
осуђиван за кривично дело, кратка биографија
(CV), доказ о радном искуству (уверење/потврда послодавца, фотокопија радне књижице,
фотокопија уговора о раду, доказ о уплаћеним
доприносима за обавезно социјално осигурање
по основу радног односа и сл.),.

2. Спремач/ спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге
Опис послова: врши припрему материјала
потребног за рад, води рачуна о исправности
средстава за рад и о томе извештава главног
техничара Завода, води периодичне извештаје
о средствима потребним за рад и доставља
их начелнику Службе, обавља послове одржавања хигијене у свим просторијама Завода
и око Завода (главни и споредни улаз Завода
и део паркинг простора код споредног улаза),
рукује отпадом и биохазардним материјалом
(према радном упутству) и исти одлаже на за
то предвиђено место, обавља курирске послове, обавља и друге послове према стручној
спреми сходно потребама Завода, врши требовање материјала и води евиденцију материјала
за одржавање чистоће, ради и друге послове
који проистичу из послова чишћења просторија
по потреби обавља послове сервирке и послове перача рубља пеглара за свој рад одговара начелнику службе,главном лабораторијском
техничару Завода и директору Завода.
УСЛОВИ: основно образовање, радно искуство на тим пословима у трајању од најмање 6
(шест) месеци. Потребна документација: пријава на оглас, фотокопија сведочанства о завршеној основној школи, уверење о здравственој способности не старије од 6 (шест) месеци,
фотокопија извода из матичне књиге рођених,
фотокопија личне карте, кратка биографија
(CV), (уверење/потврда послодавца, фотокопија радне књижице, фотокопија уговора о
раду, доказ о уплаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по основу радног
односа и сл.).
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања јавног огласа у огласним новинама „Послови” Националне службе
за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Оглас ће бити
објављен и на веб-сајту Министарства здравља
Републике Србије и веб-сајту Завода за трансфузију крви Војводине. Пријаве се подносе
путем поште на адресу: Завод за трансфузију
крви Војводине, Хајдук Вељкова 9а, 21112 Нови
Сад, са назнаком „За оглас” или непосредно
управи Завода за трансфузију крви Војводине,
сваког радног дана од 8 до 14 часова.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СОКОБАЊА”
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Виша медицинска сестра
2 извршиоца

УСЛОВИ: виша/висока стручна спрема (медицинска сестра), VI степен стручне спреме;положен стручни испит за своје звање. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу
документацију: оверену фотокопију дипломе о
завршеној вишој/високој струковној школи оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце изда-

те од надлежне коморе или решење о упису у
комору, фотокопију личне карте, кратку биографију. Пријаве се подносе на адресу: Специјална
болница „Сокобања”, 18230 Сокобања, Војводе
Мишића 48 или непосредно у болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Медицинска сестра
5 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема (медицинска сестра), IV степен стручне спреме; положен стручни испит за своје звање. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу
документацију: оверену фотокопију дипломе о
завршеној средњој школи оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце издате од надлежне
коморе или решење о упису у комору, фотокопију личне карте, кратку биографију.
ОСТАЛО: Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница „Сокобања”, 18230 Сокобања,
Војводе Мишића 48 или непосредно у болници.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

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

Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима

на одређено време по основу замене до
повратка радника са боловања - Дневна
неуролошка болница

Медицинска сестра - техничар у
амбуланти

на одређено време по основу замене до
повратка радника са боловања - Одсек
за вођење и руковођење медицинском
документацијом

Медицинска сестра - техничара

на осталим болничким одељењима,
на одређено време по основу замене
до повратка радника са боловања Одељење гастроентерохепатологије

Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима,
на одређено време по основу замене
до повратка радника са боловања Одељење опште дечје ортопедије

Медицинска сестра - техничар у
ургентним службама и реанимацији
на одређено време по основу замене
до повратка радника са боловања Амбуланта за тријажу и хитан пријем
педијатрије
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска
школа - педијатријског или општег смера;положен стручни испит; најмање шест месеци радног искуства. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе: кратку биографију;
фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о
завршеној школи; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију радне
књижице или другог доказа о радном искуству
кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Кандидати који
испуњавају услове из огласа могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних података
који могу бити важни за одлуку о пријему претходно искуство о раду, додатно образовање
или способљеност, дужина трајања школовања
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и сл.). Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за које се прима. Пријаве слати у затвореној
коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком радног места за које се конкурише”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ЗВЕЗДАРА”
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69
факс 011/380-96-50

Спремач/спремачица просторија у
којим се пружају здравствене услуге
у КБЦ Звездара
10 извршилаца

УСЛОВИ: основно образовање, најмање шест
меци искуства у наведеном звању

Возач санитетског возила у служби
за техничке и друге сличне послове
у КБЦ звездара
УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола
Б категорије.
ОСТАЛО: као доказ о испуњености услова
кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:пријаву на оглас са кратком биографијом
и наведеном адресом и контакт телефоном
(по могућству и електронска адреса), оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврде,
решења, уговори или други акти којима се
доказује на којм пословима, са којом стручном спремом и у ком временском период је
стечено радно искуство), а у року од 8 дана
од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање
„Послови”, на адресу: КБЦ „Звездара”, Димитрија Туцовића 161. Са назнаком: „За конкурс
ради пријема у радни однос”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве на оглас неће бити узете
у разматрање. Учесници у огласу писмено ће
бити обавештени

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНУ
МЕДИЦИНУ НОВАВИТА
Београд, Раковица, Патријарха Димитрија 36
тел. 3564-864

Хигијеничар здравствених
просторија
2 извршиоца

УСЛОВИ: услови рада, пробни рад, рад у сменама.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
11000 Београд, Данила Илића 1
тел. 011/2764-558

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава за конкурс на основу инструкције Министарства просвете науке и технолошког развоја. Продужава се рок за подношење
пријава на конкурс објављен 11.03.2020. године у публикацији „ Послови” за пријем у радни
однос на неодређено време наставника разредне наставе са 100% радног времена - 1 извршилац. Рок за подношење пријава на конкурс
продужава се 30 дана од дана престанка ванредног стања односно до 06. јуна 2020. године,
ког датума истиче рок за пријаву за конкурс.
Бесплатна публикација о запошљавању

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
СРБИЈЕ „Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ
- БАТУТ”

графију са адресом, контакт телефоном и мејл
адресом, неоверене фотокопије:дипломе о
завршеној школи и доказа о радном искуству.

11000 Београд, Др Суботића 5

Возач

Расписује оглас за обављање следећих послова у Одсеку за логистику Центра за хигијену и
хуману екологију Института за јавно здравље
Србије „Др Милан Јовановић Батут”

УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола Б и Д категорије. Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију са адресом,
контакт телефоном и мејл адресом, неоверене фотокопије:дипломе о завршеној школи и
возачке дозволе.

Виши санитарни техничар/
санитарно-еколошки инжењер
на одређено време до 24 месеца

Опис послова и радних задатака: Узима узорке
за испитивање, спроводи мере дезинфекције,
дезинсекције и дератизације. Врши узорковање. Учествује у одређивању места узорковања. Евидентира податке на терену од значаја
за лабораторијско испитивање. Врши одређене теренске анализе и конзервисање узорака.
Учествује у пословима разврставања узорака
при пријему, евидентирања, уноса података
из записника о узорковању и уноса података
о извршеним лабораторијским испитивањима у базу података. Води рачуна о потребној
опреми за терен. Води бригу о чувању и транспорту узорака, као и пратеће теренске опреме.
Обавља друге послове и задатке из делокруга
рада Одсека по налогу шефа Одсека.
УСЛОВИ: високо образовање: на струковним
студијама првог степена (основне струковне
студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање
две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
стручни испит, лиценца, шест месеци у наведеном звању, организационе способности. Пријаве и CV слати на e-mail: prijava@batut.org.rs или
на адресу: Институт за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића бр.
5, 11000 Београд, са назнаком: „За конкурс виши санитарни техничар/санитарно-еколошки
инжењер”. Само ће кандидати који уђу у ужи
избор бити обавештени о резултатима. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у листу „Послови” Националне
службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије,
на огласној табли ИЈЗС „Др Милан Јовановић
Батут” и интернет страници ИЈЗС „Др Милан
Јовановић Батут”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „РИБАРСКА
БАЊА”
37205 Рибарска Бања

Физиотерапеутски техничар
УСЛОВИ: средња медицинска школа смер физиотерапеут (IV степен стручне спреме), обављен
приправнички стаж и положен стручни испит,
лиценца, минимум 1 година радног искуства са
тежим пацијентима. Кандидати су обавезни да
доставе: кратку биографију са адресом, контакт
телефоном и мејл адресом, неоверене фотокопије: дипломе о завршеној школи, положеног
стручног испита, лиценце и доказа о радном
искуству.

Самостални финансијскорачуноводствени сарадник
УСЛОВИ: високо образовање смер економски
(VI степен стручне спреме), знање рада на
рачунару, минимум 1 година радног искуства.
Кандидати су обавезни да доставе: кратку био-

Домар/мајстор одржавања за
обављање електричарских послова
УСЛОВИ: средње образовање, минимум 1 година радног искуства. Кандидати су обавезни да
доставе: кратку биографију са адресом, контакт
телефоном и мејл адресом, неоверене фотокопије:дипломе о завршеној школи и доказа о
радном стажу.

Спремач у здравству
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена осмогодишња или школа за
ПК раднике, минимум 1 година радног искуства
на пословима спремача у здравству. Кандидати
су обавезни да доставе: кратку биографију са
адресом, контакт телефоном и мејл адресом,
неоверене фотокопије радне књижице и сведочанства/дипломе о завршеној школи.
ОСТАЛО: пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама
на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Рибарска Бања”, Рибарска Бања 37205,
служба за правне, кадровске и административне послове, са назнаком „пријава за конкурс”, са навођењем радног места за које се
конкурише. Пријаве морају да буду примљене у Специјалној болници за рехабилитацију
најкасније осмог дана од дана објављивања
огласа у листу „Послови” Националне службе
за запошљавање, и то најкасниједо 14 часова,
без обзира на начин доставе. Пријаве које буду
примљене у Специјалној болници за рехабилитацију после истека дана и сата наведеног у
овом огласу одбациће се као неблаговремене и
неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у Специјалној болници за рехабилитацију. Пријаве са
непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као непотпуне. Оглас
остаје отворен 8 дана од дана објављивања код
Националне службе за запошљавање.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Медицинска сестра

на одређено време ради замене радника
на боловању преко 30 дана

Медицинска сестра

на одређено време ради замене радника
на неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска сестра са положеним стручним испитом.
Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о
завршеној средњој медицинској школи; оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту; потврду Националне
службе за запошљавање о дужини чекања на
запослење; доказ о радном искуству у струци
након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија
радне књижице или потврда послодавца);
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биографију са адресом и контакт телефоном.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
огласа. Пријаве на оглас доставити лично или
поштом на горенаведену адресу, са назнаком:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос”.
Пријаве са непотпуном документацијом, као
и неблаговремене пријаве, неће бити разматране.

Спремач/хигијеничар

на одређено време ради замене радника
на боловању
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидати
су у обавези да уз пријаву доставе: диплому о
завршеној основној школи; потврду Националне службе за запошљавање о дужини чекања
на запослење или потврду о радном искуству;
биографију са адресом и контакт телефоном.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
огласа. Пријаве на оглас доставити лично или
поштом на горенаведену адресу, са назнаком:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос спремача/хигијеничара”. Пријаве са непотпуном
документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА”
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51,
тел. 026/ 240-725

Медицинска сестра-техничар, са IV
степеном стручне спреме - општи
смер,положеним стручним испитом,
са пуним радним временом, рад у
сменама
на одређено време, са пробним
радом, за рад у ОЈ специјалистичко
консултативни послови, до
повратказапослене са неплаћеног
одсуства на рад

УСЛОВИ: као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс
са кратком биографијом, бројем телефона и
адресом уз назнаку: „Сагласан/на сам да Општа
болница „Свети Лука”Смедерево, обрађује моје
личне податке (адреса,ЈМБГ,бр.телефона,е-маил, бр. лиценце и друго у вези са реализацијом
огласа на који се јављам),оверену фотокопију
дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту,лиценцу или решење о упису
у комору,фотокопију / очитану личну карту,ако
поседује радно искуство, потребно је доставити
радне карактеристике од претходног послодавца. Пријава и пропратна документацијакандидатима који нису примљени се не враћа и иста
ће бити комисијски уништена по предвиђеној
процедури, у циљу заштите података о личности садржаних у тим документима.Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана
објављивања огласа у Публикацији „Послови”, код Националне службе за запошљавање.
Пријаве на оглас достављати у затвореним
ковертама писарнициОпште болнице „Свети
Лука” Смедерево или путем поште на адресу:
Општа болница „Свети Лука” Смедерево, Ул.
Кнез Михаилова бр.51, уз напомену „пријава
на оглас”, са навођењем радног места за које
се конкурише.Уколико кандидат има е-маил
адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања орезултату конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
За ближе информације можете се обратити на
телефон: 026/240-725
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ДОМ ЗДРАВЉА „ШИД“

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ

Доктор медицине у Транзитноприхватном центру -Адашевци

1. Доктор медицине - изабрани
лекар

22240 Шид, Алексе Шантића 1.
Тел. 022/712-522

Карађорђа Петровића 328
тел. 017/651-315

ангажован по Уговору о привременоповременим пословима,у трајању до 120
радних дана у календарској години

на одређено време због повећаног
обима посла
3 извршиоца

УСЛОВИ: 1- завршен Медицински факултет, 2) лиценца, 3) - положен стручни испит.

УСЛОВИ: Опис послова: Према Правилнику о
организацији и систематизацији послова Дома
здравља Бујановац од XI/2018.год. Стручна спрема, образовање: Високо образовање на интегрисаним академским студијама по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.год. На основним студијама у трајању
од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до септембра 2005.год.
Додатна знања, испити: стручни испит и лиценца.

Доктор медицине у Транзитноприхватном центру- Принциповац

ангажован по Уговору о привременоповременим пословима,у трајању до 120
радних дана у календарској години
УСЛОВИ: 1)- завршен Медицински факултет,
2)-лиценца, 3) - положен стручни испит.

Доктор медицине у Транзитноприхватном центру- Шид

ангажована по Уговору о привременоповременим пословима,у трајању до 120
радних дана у календарској години
ОСТАЛО: за сва радна места :рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласау часопису ,,Послови”, путем поште или
лично предати на писарницу Дома здравља
Шид. Уз пријаву на оглас приложити: фотокопију дипломе отокопију уверења о положеном
стручномиспиту, копију /очитану личну карту
копију лиценце
1)- завршен Медицински факултет, 2) -лиценца,
3) - положен стручни испит

Доктор медицине у СХМП Дома
здравља Шид

на одређено време, до 12 месеци, због
повећаног обима посла.
УСЛОВИ: 1)- завршен Медицински факултет, 2)
-лиценца, 3) - положен стручни испит.
ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласау часопису ,,Послови”, путем поште или лично предати на писарницу Дома здравља Шид. Уз пријаву на оглас
приложити: фотокопију дипломе, фотокопију
уверења о положеном стручномиспиту, копију
/очитану личну карту. Копију лиценце

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62
Тел. 014/295-580

2. Медицинска сестра - техничар
на одређено време због повећаног
обима посла
7 извршилаца

УСЛОВИ: опис послова: Према Правилнику о
организацији и систематизацији послова Дома
здравља Бујановац од XI /2018.год. Стручна
спрема - образовање: на основним студијама
првог степена (струковне-академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005.године, на основним студијама у
трајању од најмање две године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године или средње образовање. Додатна
знања, испит: стручни испит и лиценца.

3. Гинеколошко акушерска сестра
на одређено време због повећаног
обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: Опис послова: Према Правилнику о
организацији и систематизацији послова Дома
здравља Бујановац од XI /2018.год. Стручна
спрема - образовање: на основним студијама
првог степена (струковне-академске) по пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005.године, на основним
студијама у трајању од најмање две године, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005.године или средње образовање. Додатна знања, испит: стручни испит,
лиценца и најмање шест месеци радног искуства у звању гинеколошко акушерска сестра.

4. Зубни техничар

на одређено време због повећаног
обима посла

медицинска сестра
техничар за потребе Службе
пнеумофтизиологије, са пробним
радом у трајњу од три месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег смера; положен
стручни испит. Приликом пријављивања на
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом;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).

УСЛОВИ: Опис послова: Према Правилнику о
организацији и систематизацији послова Дома
здравља Бујановац од XI/2018. год. Стручна
спрема - образовање: на основним студијама
првог степена (струковне-академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године, на основним студијама
у трајању од најмање две године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или средње образовање.
Додатна знања, испит: стручни испит и лиценца.

5. Возач санитетског возила - возач
у ХМП
на одређено време због повећаног
обима посла
3 извршиоца

УСЛОВИ: Опис послова: Према Правилнику о
организацији и систематизацији послова Дома
здравља Бујановац од XI /2018.год. Стручна

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

Здравство и социјално

спрема - образовање: средње образовање.
Додатна знања, искуство: возачка дозвола Б и
Ц категорије.

Здравство и социјално

6. Спремачица здравствених
просторија

ЦЕНТАР „ЖИВЕТИ УСПРАВНО”

УСЛОВИ: Опис послова: Према Правилнику о
организацији и систематизацији послова Дома
здравља Бујановац. Стручна спрема - образовање: основно образовање.

на одређено време 3 месеца

на одређено време због повећаног
обима посла
3 извршиоца

ОСТАЛО: заинтересовани кандидати уз пријаву
на оглас подносе следећа документа: молба
за пријем са кратком биографијом, адресом и
контакт телефоном, диплома о завршеној школи (оверена фотокопија), сведочанство о завршеној основној школи за радно место под бр.
6,(оверено), за послове возача каодоказ доставити оверену фотокопију возачке дозволе, уверење о положеном стручном испиту (оверена
фотокопија), Решење о упису у Комори или
Лиценца о раду (оверене фотокопије), Извод из
матичне књиге рођених (оверена фотокопија),
Уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оверена фотокопија), Уверење Општинског
суда да се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци, Лекарско уверење, не старије
од 6 месеци, У захтеву (молби) кандидат треба
навести документацију коју је доставио поводом огласа. Пријаве на оглас се могу поднети
лично у Дому здравља Бујановац, ул. К. Петровића бр. 328, Бујановац, сваког радног дана од
7,00 до 14,00 часова у затвореној коверти или
послати препоручено поштом на адресу Дома
здравља Бујановац, са назнаком ,,За оглас,, и
назив радног места. Оглас ће бити објављен
на огласној табли и интернет презентацији
Дома здравља, као и код Националне службе
за запошљавање, а доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интерент
страници Министарства. Оглас остаје отворен
8 дана од дана објављивања у листу „Послови”
а након објаве треба слати документа у Дому
здравља Бујановац. Изабрани кандидати биће
писмено обавештени.

21000 Нови Сад, Јеврејска 20
тел. 021/424-291, 063/644-070
e-mail: office@czuns.org

Персонални асистент

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен
стручне спреме, основна информатичка обука. Пробни рад 1 месец. Обезбеђен превоз.
Јављање кандидата на горенаведене телефоне
и имејл. Рок за пријаву 01.06.2020.

ЗАСТАВА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ РАДНИКА ДОО
КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Др Михајло Мика Марковић 1

Лабораторијски техничар

на одређено време, због повећаног
обима посла на период до 3 месеца, уз
могућност запослења до 24 месеца
УСЛОВИ: средње образовање - (лабораторијски
техничар, IV степен); положен стручни испит;
лиценца; најмање 6 месеци радног искуства
у звању лабораторијски техничар. Као доказе о испуњености услова кандидат је дужан
да уз пријаву достави: кратку биографију са
адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, положеном стручном испиту и лиценци; доказ о радном искуству. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности
у сврхе избора за пријем у радни оснос. 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
Марковић 1, 34000 Крагујевац.

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
„КНЕГИЊА ЉУБИЦА”
34000 Крагујевац, Чика Матина 5
тел. 034/355/485, 034/355-486

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Услови конкурса које кандидат треба
да испуњава за избор: опште услове утврђене
законом, стечено високо образовање на студијама другог степена односно на основним
студијима у трајању од најмање четири године и одговарајући академски односно стручни назив у области социолошких наука, правних, економских, психолошких, педагошких,
андрагошких наука и дипломирани социјални
радник, најмање 5 година радног искуства у
струци.

Пословни центри НСЗ

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Пријава за конкурс треба да садржи: име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о дужини и врсти радног искуства, предлог програма рада установе. Докази
који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
уверење о држављанству (не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених;
оверену фотокопију дипломе о стручној спреми; исправе којима се доказује дужина и врста
радног искуства у струци (фотокопија радне

књижице, потврде, уверења и друге акте из
којих се види на којим пословима и са којом
стручном спремом је стечено радно иаскуство); Програм рада установе за мандатни
период за који се врши избор; доказ о општој
здравственој способности (лекарско уверење);
доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела која га чине
неподобним за обављање функције директора. доказ да се против кандидата не води кривични поступак за кривична дела која се гоне
по службеној дужности. Пријаве на конкурс
са доказима о испуњености тражених услова
достављају се лично или поштом на адресу:
Центар за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица”, Чика Матина 5, 34000
Крагујевац. Рок за пријављивање на конкурс
је 15 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

Индустрија и грађевинарство
„АЗВИРТ” ОГРАНАК БЕОГРАД

11000 Нови Београд, Омладинских бригада 90Б
тел. 062/882-0632

Помоћни грађевински радник

на одређено време до 6 месеци, пробни
рад 3 месеца
5 извршилаца
УСЛОВИ: завршена основна школа. Особа за
контакт: 062/8820-632.

„БАЛКАН ТЕКНИК” ДОО
11000 Београд, Зрењанински пут 84з, Палилула
тел. 065/8477-247
e-mail: info@balkanteknik.rs

Машински техничар - конструктор
8 извршилаца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме,
радно искуство небитно, пробни рад обавезан,
обезбеђена исхрана.

Машински секач - кројач метала
2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум II степен стручне спреме,
радно искуство небитно, пробни рад обавезан,
обезбеђена исхрана.
ОСТАЛО: Сви заинтересовани кандидати се
могу пријавити на телефон: 065/8477-247.
Директно упућивање кандидата према договореним терминима за разговор, слање пријаве за
посао мејлом, психолошко тестирање кандидата. Трајање конкурса: 07.06.2020. године.

ТЕКНИА КГ ДОО
34000 Крагујевац, Д. Срејовића 56
тел. 034/337-124; 300-052
e-mail: natasa.lazarevic@tekniagroup.com

Бравар /алатничар

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: ССС у наведеном занимању; пожељно радно искуство; рад у сменама. Опис посла:
алатничар, одржавање пресерских алата, подешавањеи замена алата. радну биографију слати
на горе наведену мејл адресу, а за више информација позвати на тел. 034/505570, најкасније
до 31.05.2020.г.
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Индустрија и грађевинарство

ДОО „КОМАК-М”

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
e-mail: info@komak-m.com

Пројектант производње
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме машинске
струке, производног смера (може и апсолвент);
знање рада на рачунару (solid works); познавање програмирања ЦНЦ машине; пожељно
знање енглеског језика. Предвиђен је пробни
рад до 6 месеци и провера рада у програму
solid works. Уз ЦВ приложити: диплому о стручној спреми (доказ о апсолвентском стажу);
потврду о радном искуству (уколико га кандидат има); сертификат о знању енглеског језика
и о раду на рачунару. Документацију доставити
поштом или мејлом. Рок за пријаву: 15 дана.

Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 120
У радни однос у установи може да буде примљено
лице под условима прописаним законом и 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 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 санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање;
4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада.
Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) и 4)
и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из
става 1 тачка 2) овог члана пре закључења уговора о
раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог члана прибавља
установа.
Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа утврди да не испуњава услове из става
1 овог члана или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој установи на
захтев директора.

Б Е О Г РА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
„МАРКО ОРЕШКОВИЋ”

11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 30

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, прописаних Законом о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017
и 95/2018), потребно је да кандидат испуњава и посебне услове прописане члановима 139
и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018, 10/2019 и 6/2020) и то да: 1) има
одговарајуће образовање прописано чланом
140 Закона о основама система образовања и
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васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
из става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе
се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2)
овог члана пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Уз пријавни формулар са званичне
интернет странице, потребно је да кандидати
доставе школи: радну биографију (CV), оверену фотокопију дипломе одговарајућег образовања, степена и врсте стручне спреме, прописаног чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„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); уверење
да нису осуђивани - оригинал (не старији од 6
месеци); уверење да се против кандидата не
води кривични поступак - оригинал (не старије
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених на прописаном
обрасцу са холограмом. Уколико диплома није
издата на српском језику, кандидат доставља
потврду да зна српски језик, а за лица која нису
стекла образовање на српском језику - доказ
о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе.
Доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Одлуку о избору
кандидата донеће конкурсна комисија након
добијања резултата психолошке процене кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне,
уз које нису приложени докази који се траже
конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који
не испуњавају услове у погледу образовања,
врсте и степена стручне спреме. Подаци који
се прикупљају биће искоришћени искључиво у
сврху обраде података у конкурсном поступку,
у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни
формулар са конкурсом траженим документима
и доказима о испуњавању услова, доставити у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу: ОШ „Марко Орешковић”, Београд,
Отона Жупанчића 30, или лично у секретарија-

ту школе од 09.00 до 14.00 часова, са назнаком
„За конкурс за радно место - наставник разредне наставе“. Све додатне информације могу се
добити на бројеве телефона: 011/319-20-32,
319-20-33.

Секретар
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из члана 24 и 26 Закона о раду
(„Службени гласник РС”, број 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017 и 95/2018), кандидат треба
да испуњава и услове у складу са чланом 132
став 2, чланом 139 и чланом 140 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17 и 27/18 др. закони 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/20),
односно: 1) поседује одговарајуће високо образовање из области правних наука у складу 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,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) није осуђиван 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 малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (доказ
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 - потврда факултета да је наставу
на студијама слушао на српском језику (доказ
достављају кандидати који одговарајуће образовање 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 образовања и васпитања. Секретар је дужан да у
року од две године од дана заснивања радног
односа положи испит за секретара. Секретару
који не положи испит за лиценцу за секретара
у року од две године од дана заснивања радног
односа престаје радни однос. Секретар који има
положен стручни испит за секретара, правосудни или стручни испит за запослене у органима
државне управе или државни стручни испит,
сматра се да има лиценцу за секретара. Докази
о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3), 4)
и 5) саставни су део пријаве за конкурс, а доказ
из става 1 тачка 2) прибавља се пре закључења
уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи и то: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању,
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених на
прописаном обрасцу са холограмом, уверење
да кандидат није осуђиван - оригинал (доказ
не старији од 6 месеци); уверење да се против
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кандидата не води кривични поступак - оригинал (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију дозволе за рад - лиценцу за
секретара уколико кандидат има положен испит
за секретара школе или оригинал или оверену
фотокопију доказа о положеном правосудном
испиту или оригинал или оверену фотокопију
доказа о положеном стручном испиту за запослене 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
радну биографију (CV). Уколико диплома није
издата на српском језику, потврду да зна српски
језик, а за лица која нису стекла образовање на
српском језику - доказ о положеном испиту из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Кандидати који су
изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Одлуку о избору кандидата донеће
конкурсна комисија након добијања резултата
психолошке процене кандидата, у року од 8
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени
докази који се траже конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који не испуњавају услове у
погледу образовања, врсте и степена стручне
спреме. 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. Подаци
који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном
поступку, у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18).
Пријавни формулар са конкурсом траженим
документима и доказима о испуњавању услова
доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу: ОШ „Марко Орешковић”, Београд, Отона Жупанчича 30, или лично
у секретаријату школе од 09.00 до 14.00 часова,
са назнаком „За конкурс за радно место - секретар“. Све додатне информације могу се добити
на бројеве телефона: 011/319-20-32, 319-20-33.

Чистачица

2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, односно завршена основна школа у складу са Правилником о организацији и систематизацији
послова у ОШ „Марко Орешковић”. Кандидати
су дужни да испуњавају посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања и то: 1) да имају
одговарајуће образовање; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, 4) имају
држављанство 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 образовање нису стекли на српском
Бесплатна публикација о запошљавању

језику. Докази о испуњености услова из става
1. тач. 1), 3) и 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: Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи, и то: оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених
на прописаном обрасцу са холограмом, уверење да кандидат није осуђиван - оригинал
(доказ не старији од 6 месеци); уверење да се
против кандидата не води кривични поступак
- оригинал (не старије од 6 месеци) и радну
биографију (CV). Доказ о знању српског језика
достављају само кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику.
Доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) доставља кандидат који буде изабран, непосредно 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. Одлуку о избору кандидата донеће
конкурсна комисија након добијања резултата психолошке процене кандидата, у року од
8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Неће се разматрати пријаве које су
неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени докази који се траже конкурсом, као
ни пријаве оних кандидата који не испуњавају
услове у погледу образовања, врсте и степена стручне спреме. Подаци који се прикупљају
биће искоришћени искључиво у сврху обраде
података у конкурсном поступку, у складу са
Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни формулар са
конкурсом траженим документима и доказима о
испуњавању услова, доставити у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса на адресу: ОШ
„Марко Орешковић”, Београд, Отона Жупанчича
30 или лично у секретаријату школе од 09.00 до
14.00 часова, са назнаком „За конкурс за радно
место - чистачице“. Све додатне информације
могу се добити на бројеве телефона: 011/31920-32, 319-20-33.

БЕОГРАДСКА АКАДЕМИЈА
ПОСЛОВНИХ И УМЕТНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Београд, Краљице Марије 73

Расписује конкурс за избор у звање и
заснивање радног односа:

Наставник у звању професора
струковних студија из поља
уметности, област Примењене
уметности и дизајн, ужа област
Графички дизајн
у Одсеку за уметност и дизајн

УСЛОВИ: У звање професора струковних студија из поља уметности може бити
изабрано лице које испуњава следеће
услове: а) високо образовање на студијама трећег степена (докторске академске
студије) по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005.
године; магистар - са искуством од 15 годи-

на у звању професора струковних студија,
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; високо образовање на студијама другог, односно првог степена по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године; б) посебни услови: призната уметничка остварења; способност за наставни рад; репрезентативни радови из области графичког дизајна;
професионално искуство у раду на изради
визуелног идентитета правних лица, плаката, прелома публикација, опреме и дизајна
књиге, креирања корисничког искуства и
рад на графичком дизајну мобилних апликација, дизајну интернет страница, анимација и илустрација; репрезентативне
референце рада на међународним пројектима из области графичког дизајна (Еразмус+, радионице, изложбе, предавања,...);
репрезентативне референце везане за
ваннаставне активности и педагошку праксу; искуство у раду у органима и телима
високошколске установе. Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Правилником
о организацији и систематизацији послова.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на конкурс (на обрасцу за пријаву на конкурс наставника - преузима се са сајта www.vslpu.edu.rs и
доставља у електронској и штампаној форми),
биографију, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, уверење из казнене евиденције да лице није осуђивано, да није
покренута истрага, нити подигнута оптужница,
да правоснажном пресудом нису осуђени за
кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи, оверену
фотокопију дипломе и списак радова - у пдф
фајл формату. Кандидат радове подноси у
електронском облику на преносном УСБ диску
у pdf, jpg или mov формату. Пријаве са прилозима могу се слати на имејл: vslpu@vslpu.edu.
rs или поштом на адресу: Београдска академија пословних и уметничких струковних студија - Одсек за уметност и дизајн у Београду,
Панте Срећковића 2, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у
разматрање.

ПОНОВЉЕН ОГЛАС
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
Београд, Николаја Краснова 8

Понавља се оглас објављен 18.03.2020. године (услед увођења ванредног стања кандидати
нису били у могућности да конкуришу односно
да прибављају документа).

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
запосленог преко 60 дана, замена
директора школе у првом мандату

Наставник разредне наставе
9 извршилаца

Чистачица

5 извршилаца

Домар - мајстор одржавања
Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним
чл. 139 Закона о основама система образовања
20.05.2020. | Број 882 |
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и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 27/2018 - др. закон (II),
10/2019 и 6/2020); 1) да има одговарајуће образовање: кандидат за радно место наставника
разредне наставе треба да има одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020)
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018 и 11/2019); кандидат за радно место
чистачице треба да има одговарајуће образовање - основно образовање у складу са Правилником о организацији и систематизацији
послова и радних задатака у ОШ „Свети Сава”;
кандидат за радно место домара треба да има
одговарајуће образовање - средње образовање у складу са Правилником о организацији
и систематизацији послова и радних задатака
у ОШ „Свети Сава”; кандидат за радно место
наставника енглеског језика треба да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и
6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018 и 11/2019); 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 малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
има држављанство Републике Србије; 5) да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (односи се на кандидате
који одговарајуће образовање нису стекли на
српском језику). Докази о испуњености услова
из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на
конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке
2 пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен
пријавни формулар (налази се на сајту Министарства просвете) и кратку биографију, доставити следеће доказе (у оригиналу или оверене
копије не старије од шест месеци): диплому о
стеченом одговарајућем образовању, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о неосуђиваности. Пријаве на
конкурс слати на адресу школе: ОШ „Свети
Сава”, Београд, Николаја Краснова 8 или предати непосредно у секретаријату школе, у коверти са назнаком „За конкурс”. По основу упутства
Министартва просвете рок за пријем пријава се
продужава до 6 јуна 2020. године. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ”
11000 Београд, Тимочка 24
тел. 011/328-36610

Обавештење о продужењу рока за подношење
пријава за конкурс на основу инструкције
Министарства просвете науке и технолошког
развоја. Продужава се рок за подношење прија-
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ва на конурс објављен 18.03.2020. године у
публикацији „Послови”, за пријем у радни однос
на неодређено време наставника енглеског
језика, са 89% радног времена. Рок за подношење пријава на конкурс продужава се 30 дана
од дана престанка ванредног стања односно до
06. јун 2020. године, ког датума истиче рок за
пријаву за конкурс.

ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
11000 Београд, Ресавска 61
тел. 011/3612-545

Наставник музичке културе
са 65% радног времена

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити у
писаној форми: биографију, оверене копије
диплома стечених у земљи или решења о
признавању страних високошколских исправа о одговарајућој стручној спреми, уверење
о држављанству, списак радова и сепарате
објављених радова и потписану Изјаву о изворности (преузети са сајта Машинског факултета,
линк: http://www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/
izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.
doc). Биографију и списак радова доставити и
у електронском запису. Пријаве доставити на
адресу: Машински факултет, Краљице Марије
16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.

ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Наставник енглеског језика

11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6440-132

са 71% радног времена

Наставник физике

са 60% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо
образовање за наставника музичке културе,
наставника енглеског језика и наставника физике у основној школи и то: на студијама другог
степена - мастер академске или на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, све у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система
образовања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи. Уз пријаву са биографијом треба поднети оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од шест месеци), доказ о неосуђиваности кандидата за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања који издаје
МУП, уверење суда да против кандидата није
покренута истрага и пријавни формулар који
се преузима на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Сва документа се прилажу у оригиналу
или као оверене фотокопије. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће разматрати. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и преко телефона: 011/3612545. Пријаве на оглас и потребну документацију, заједно са пријавним формуларом, слати
на наведену адресу школе или донети лично у
секретаријат школе, радним даном од 09.00 до
12.00 часова. Рок за пријем пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

1) Наставник у звању доцента
за ужу научну област Отпорност
конструкција
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII
степен стручне спреме, доктор наука и други
услови утврђени чланом 75 Закона о високом
образовању и чланом 132 Статута Машинског
факултета.

2) Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Термотехника
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1
степен стручне спреме и други услови утврђени чланом 84 Закона о високом образовању и
чланом 135 Статута Машинског факултета.

Наставник економске групе
предмета
Наставник економске групе
предмета
са 80% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос на место наставника
може да буде примљено лице под условима
прописаним законом, и то ако: 1. има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закон,
10/19 и 06/20), односно високо образовање:
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: а) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; б) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, при чему мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3. није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давања мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије;
5. зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати треба да
имају одговарајуће образовање према Правилнику о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Економија,
право и администрација („Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр. 16/2015, 11/16, 2/17, 1/19 и
9/19) и то: дипл. економиста; дипл. економиста смера финансијски, банкарски и берзански
менаџмент; дипл. економиста за рачуноводство и ревизију; дипл. економиста у области
међународног пословања; мастер економиста
(претходно завршене основне академске и мастер студије у области економије). Уз пријав-
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ни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, потребно је да кандидат достави: оверену копију дипломе одговарајућег степена и
врсте стручне спреме; доказ о неосуђиваности
који издаје МУП Републике Србије (оригинал
или оверену копију извода из казнене евиденције, не старији од 6 месеци); оверену копију
уверења о држављанству Републике Србије;
уколико диплома није издата на српском језику, потврду да зна српски језик. Доказ из тачке
2 (психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима) прибавља се пре
закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору кандидата, Конкурсна комисија ће извршити ужи избор кандидата које ће
упутити у Националну службу за запошљавање
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима. О времену и месту провере
упућени кандидати ће бити накнадно обавештени. Неће се разматрати пријаве без пријавног
формулара, које су неблаговремене, непотпуне,
уз које нису приложени докази који се траже
конкурсом и оних кандидата који не испуњавају услове у погледу врсте и степена стручне спреме. Такође, неће се разматрати пријаве
у којима није тачно назначено радно место за
које кандидат конкурише (за свако радно место
доставити посебан пријавни формулар). Школа нема обавезу да доказе поднете уз пријаву
враћа кандидатима који нису изабрани. Пријаве са потребном документацијом подносе се у
затвореној коверти, на адресу Друге економске
школе, Господара Вучића 50, Београд, са назнаком „За конкурс за посао” или лично, радним данима од 9.00 до 14.00 часова. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

11232 Рипањ, Ерчанска 3
тел. 011/8650-003

Наставник предметне наставе математика
Педагог школе
Наставник предметне наставе физика
са 80% радног времена

Наставник предметне наставе физичко васпитање
са 75% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и то: 1. 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, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука или високо образовање стечено
на основним студијама у трајању од најмање
четири године по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 2. да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (здравствено уверење доставља кандидат пре закључења уговора о раду); 3. да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
Бесплатна публикација о запошљавању

затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

курсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве на конкурс се неће узети
у разматрање, као ни фотокопије докумената
која нису оверене од стране надлежног органа
(јавног бележника, органа градске или општинске управе, суда). Пријаву доставити на адресу:
Основна школа „Вук Караџић”, Рипањ, Ерчанска
3. Ближа обавештења могу се добити од секретара школе, тел. 011/8650-003.

Домар

ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 1. средње образовање,
од другог до петог степена стручне спреме; 2. да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (здравствено уверење доставља кандидат пре закључења уговора о раду); 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

11080 Земун, Градски парк 1

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и са одштампаним и попуњеним формуларом
достављају следећу документацију: 1. оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 2.
уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија, не старија од 6 месеци); 3. извод из
матичне књиге рођених (оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци); 4. уверење о неосуђиваности 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, одузомање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њих није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (уверење из казнене евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци); 5. доказ да против кандидата није покренут
кривични поступак из члана 139 став 3 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (потврда/уверење надлежног основног
суда, оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); 6. очитану или фотокопију
личне карте.
ОСТАЛО: Кандидати који су изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од осам дана од
дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима. Кон-

Наставник рачунарства и
информатике
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним чл. 139, 140, 142, 143 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања и под
условима прописаним важећим Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018
и 7/2019).

Наставник физике
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним чл. 139, 140, 142, 143 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања и под
условима прописаним важећим Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018
и 7/2019).

Наставник хемије
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним чл. 139, 140, 142, 143 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања и под
условима прописаним важећим Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018
и 7/2019).

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним чл. 139, 140, 142, 143 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања и под
условима прописаним важећим Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018
и 7/2019).

Финансијско-рачуноводствени
референт - административнофинансијски радник (благајник)
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним
чл. 139 и чл. 143 Закона о основама система
образовања и васпитања, средње образовање
у трајању од 4 године и стечено звање економски техничар.
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Наука и образовање

Радник за одржавање хигијене чистачица

1 извршилац са 100% радног времена и
1 извршилац са 67% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним чл. 139 и чл. 143 Закона о основама система образовања и васпитања, да има завршено основно образовање (први степен стручне
спреме).
ОСТАЛО: Кандидати на конкурс достављају
одштампан и попуњен пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, уз који
достављају следеће: краћу биографију (CV),
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци),
оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених, оригинал или оверену
фотокопију доказа (који издаје орган МУП-а)
о неосуђиваности правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њих није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (не старије од 6
месеци). Кандидат мора да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (односи се на кандидате који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику).
Кандидати који буду изабрани у ужи избор,
упућују се на психолошку процену способности
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) прибавља се пре закључења уговора о раду. Подаци који се прикупљају у конкурсном поступку
биће коришћени 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
свим конкурсом траженим документима и доказима о испуњавању услова, доставити у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање, на адресу: Земунска гимназија,
Градски парк 1, 11080 Земун, са назнаком „За
конкурс”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ”
11160 Београд, Моме Димића 2

Конкурс објављен 18.03.2020. године у публикацији „Послови” бр. 873 поништава се у целости за радна места: наставник разредне наставе - 3 извршиоца, наставник српског језика - 1
извршилац и наставник физичке културе - 1
извршилац.

Национална служба
за запошљавање
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ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ”

Стефан Лазаревић”, Моме Димића 2, 11160 Београд, са назнаком: За конкурс.

Наставник разредне наставе

ОСНОВНА ШКОЛА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ”

11160 Београд, Моме Димића 2

3 извршиоца

11080 Земун, Аласка 17

Наставник српског језика

Професор разредне наставе у
боравку

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 139 и 140 Закона о основана 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 - („Службени гласник РС”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018 и 11/2019); 2) знање српског
језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад; 3) поседовање држављанства
РС; 4) неосуђиваност правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
кандидата није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; дозвола за рад
наставника (лиценца); знање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампан
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете и достављају: оригинал или оверену копију уверења о држављанству РС, оригинал или оверену копију извода
из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њих није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци), оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу, радну биографију,
доказ о знању језика на којем се обавља образовно-васпитни рад (осим за кандидате који су
одговарајуће образовање стекли на том језику).
Оверене фотокопије докумената не могу бити
старије од шест месеци од дана подношења
пријаве. Изабрани кандидат је пре закључења
уговора о раду у обавези да поднесе доказ да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се на
психолошку процену способности коју врши
надлежна служба за послове запошљавања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. 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). Рок за пријаве је 8
дана. Пријаве предати лично у секретаријату
установе сваког радног дана од 9 до 13 часова или послати поштом на адресу: ОШ „Деспот

3 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос према
чл. 139 Закона о основама система образовања
и васпитања: 1. да кандидат има одговарајуће
образовање; 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима;
3. да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Послове наставника разредне наставе може да обавља лице које је стекло
одговарајуће образовање на језику на коме
се остварује тај рад или је положило испит из
језика са методиком, по програму одговарајуће
високошколске установе.

Административно-финансијски
радник
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад у установи; 3. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примања мита или давања
мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик; 6.
познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Доказ из тачке 2 није потребан у
моменту конкурисања, а доказ из тачке 3 прибавља школа пре закључења уговора о раду
са изабраним кандидатом. Потребна документација: биографија; диплома о одговарајућем
образовању и то: за позицију 1 сходно чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања; за позицију 2 - средња стручна спрема - гимназија, економска или правно-биротехничка школа у трајању од 4 године. За обе
позиције се прилаже: оригинал диплома или
оверена копија не старија од 6 месеци; уверење о држављанству РС, оригинал или оверена копија не старија од 6 месеци; извод из
МК рођених, оригинал или оверена копија не
старија од 6 месеции. Наведену документацију
заједно са одштампаним и попуњеним пријавним формуларом који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете,
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науке и технолошког развоја, кандидати достављају лично, поштом на адресу школе или
имејлом. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса (20.05.2020. године) и траје до 28.05.2020, до 13 часова закључно. Ако је пријава послата поштом рачунаће се
да је благовремена ако има жиг поште на дан
28.05.2020. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Особа за контакт: Драгана Ускоковић, секретар школе.

мирани фармацеут, специјалиста за медицинску биохемију; доктор медицине, специјалиста
за клиничку биохемину; дипломирани фармацеут; дипломирани биохемичар; доктор медицине; дипломирани фармацеут - медицински
биохемичар; дипломирани биохемичар - мастер; специјалиста доктор медицине, специјалиста клиничке биохемије; магистар фармације
- медицински биохемичар; мастер биохемичар.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”

аа 50% радног времена

11080 Земун, Наде Димић 4

Наставник хирургије са негом теорија
УСЛОВИ: пожељно искуство на одговарајућим
пословима - наставник у школи; доктор медицине, специјалиста опште хирургије или једне од
хируршких грана, специјалиста доктор медицине, специјалиста опште хирургије или једне од
хируршких грана.

Наставник здравствене неге
3 извршиоца

УСЛОВИ: пожељно искуство у раду у школи
на одговарајућим пословима као наставник
здравствене неге; 1) виша медицинска сестра
- техничар; 2) струковна медицинска сестра; 3)
организатор здравствене неге; 4) специјалиста
струковна медицинска сестра; 5) дипломирана
медицинска сестра; 6) мастер медицинска сестра; 7) виша медицинска сестра општег смера;
8) виша медицинска сестра интернистичког
смера; 9) виша медицинска сестра хируршког
смера; 10) виши медицински техничар; 11)
дипломирани организатор здравствене неге;
12) дипломирани организатор здравствене неге
- мастер; 13) мастер организатор здравствене
неге; 14) мастер професор предметне наставе
(претходно завршене основне академске студије у области здравства). Лице из ове тачке
треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална
заштита.

Наставник педијатрије
УСЛОВИ: пожељно искуство у раду у школи као
наставник педијатрије; доктор медицине, специјалиста педијатар; специјалиста доктор медицине, специјалиста педијатар.

Наставник естетске неге
УСЛОВИ: пожељно искуство у раду у школи као
наставник естетске неге. А) Теорија: дипломирани фармацеут, специјалиста козметолог;
виши естетичар-козметичар; специјалиста
фармације, специјалиста козметолог; магистар
фармације, специјалиста козметолог; специјалиста доктор медицине, специјалиста дерматовенеролог; специјалиста струковни козметичар-естетичар. Б) Вежбе и практична настава у
блоку: виши естетичар-козметичар; специјалиста струковни козметичар естетичар; струковни козметичар естетичар. Лице из подтачке Б)
алинеје друга и трећа ове тачке треба да има
претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за
образовни профил козметички техничар.

Наставник медицинске биохемије теоријска настава
са 80% радног времена

УСЛОВИ: пожељно искуство у раду у школи
као наставник медицинске биохемије; диплоБесплатна публикација о запошљавању

Педагог

УСЛОВИ: пожељно искуство у раду на одговарајућим пословима - педагог у школи; дипломирани педагог; професор педагогије; дипломирани школски психолог - педагог; дипломирани
педагог - мастер; мастер педагог.

Спремачица
УСЛОВИ: пожељно искуство на одговарајућим
пословима у школи - радник на одржавању
хигијене; основно образовање.
ОСТАЛО: За пријем у радни однос кандидати
треба да испуњавају следеће услове: 1. да имају
одговарајуће образовање у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
и 10/2019), одредбама Правилника о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 8/2015, 11/2016... и 13/2018), Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Здравство и
социјална заштита („Сл. гласник РС - Просветни
гласник” бр. 21/2015, 11/2016 и 13/2018); 2. да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела за која је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
да имају држављанство Републике Србије; 5. да
знају српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Уз попуњен пријавни
формулар који се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја
на адреси http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc, потребно је приложити: 1. краћу биографију, 2. доказ о врсти и степену стручне спреме
(диплома и додатак дипломи), 3. доказ о завршеној одговарајућој средњој школи (диплома о
завршеној средњој школи за радна места где је
услов завршена одговарајућа средња школа);
4. уверење о држављанству; 5. извод из матичне књиге рођених; 6. уверење о неосуђиваности прибављено од стране надлежног органа
МУП-а; 7. доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (диплома издата
на српском језику, односно, доказ о знању српског језика који је издала овлашћена институција). Сви наведени докази који се достављају уз
пријаву морају бити у оригиналу или овереном
препису. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење) кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве
са траженом документацијом достављати у року

од осам дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови” искључиво поштом, на
адресу: Медицинска школа „Надежда Петровић”,
Земун, Наде Димић 4, са назнаком „За конкурс”.
У складу са чланом 154 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања, у року
од 8 дана од истека рока за подношење пријава
на конкурс, Конкурсна комисија на основу достављене документације кандидата, врши ужи
избор кандидата које упућује на проверу психолошке способности за рад са ученицима, коју
врши надлежна служба запошљавања применом
стандардизованих поступака. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ЗЕМУН”
11080 Земун, Наде Димић 4
тел. 011/2618-155

Наставник предметне наставе физичко васпитање
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони
и 10/2019): 1) да имају одговарајуће образовање, за наставника предметне наставе, услове ппрописане чланом 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
и услове прописане Правилником о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 8/2015, 11/2016, 13/2016 исп, 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019 и 2/2020),
за наставника предметне наставе за предмет
физичко васпитање, услове прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада Електротехника („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 4/2018, 13/2018 и
2/2020) за наставника предметне наставе за
стручне предмете из подручја рада Електротехника, услове прописне чланом 19 Правилника о
организацији и систематизацији радних места
у Електротехничкој школи „Земун” дел. бр. 439
од 29.03.2018. године за чистачицу; 2) да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривична дела
из групе 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 српски језик. Доказ о испуњености услова из става
2 тачке 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на
конкурс, а доказ из става 2 тачка 2) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

Наставник предметне наставе за
стручне предмете из подручја рада
Електротехника
10 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидати за пријем у радни однос
морају испуњавати услове прописане чланом
139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, број
88/2017, 27/2018 - др.закони и 10/2019.); 1) да
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имају одговарајуће образовање, за наставника предметне наставе, услове прописане чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања и услове прописане
Правилником о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, број 8/2015, 11/2016, 13/2016 - исп,
13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, и 2/2020),
за наставника предметне наставе за предмет
физичко васпитање, услове прописне Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада Електротехника („Сл. гласник РС - Просветни гласник”
бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 4/2018, 13/2018 и
2/2020), за наставника предметне наставе за
стручне предмете из подручја рада Електротехника, услове прописане чланом 19 Правилника
о организацији и систематизацији радних места
у Електротехничкој школи „Земун” дел. бр. 439
од 29.03.2018. године за чистачицу; 2) да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за
кривична дела из групе 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 српски језик. Докази о
испуњености услова из става 2 тачке 1), 3), 4) и
5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ
из става 2 тачка 2) подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду.

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати за пријем у радни однос
морају испуњавати услове прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017,
27/2018 - др. закони и 10/2019); 1) да имају одговарајуће образовање, за наставника предметне
наставе услове прописане чланом 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања и услове прописане Правилником о степену
и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 8/2015, 11/2016, 13/2016 исп, 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019 и 2/2020),
за наставника предметне наставе за предмет
физичко васпитање, услове прописне Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада Електротехника („Сл. гласник РС - Просветни гласник”
бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 4/2018, 13/2018 и
2/2020), за наставника предметне наставе за
стручне предмете из подручја рада Електротехника услове прописане чланом 19 Правилника
о организацији и систематизацији радних места
у Електротехничкој школи „Земун” дел. бр. 439
од 29.03.2018. године за чистачицу; 2) да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примања мита
или давања мита, за кривична дела из групе
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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 српски језик.
Докази о испуњености услова из става 2 тачке 1),
3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а
доказ из става 2 тачка 2) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

са 75% радног времена

изводи образовно - васпитни рад; 6. 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
малолетног лица, запуштање и злостављање
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 санкцију као и непостојање
дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интерент страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и потребну документацију заједно са одштампаним формуларом
достављају школи. Уз пријавни формулар, кандидати достављају следећу документацију: уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију); оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању,
не старије од 6 месеци; потврду или уврење
високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченог 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 или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ
о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу (оригинал или оверене фотокопија);
доказ о знају српског језика и језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад (осим за кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на тим језицима); доказ о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања уверење из казнене евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију). Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. 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. Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима, прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријаве доставити лично
или путем препоручене поште на адресу школе:
Основна школа „Дуле Караклајић”, 11550 Лазаревац, Дула Караклајића 35а. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе на телефон: 011/8123-915.

Наставник физичког вспитања

ОШ „ДУШКО РАДОВИЋ”

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС, а потребну докумантацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи. Потпуном пријавом сматра
се пријава са кратком биографијом уз коју се
прилаже: 1) доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод
из држављанства), 2) извод из матичне књиге
рођених, 3) доказ о стеченом образовању, 4)
уверење надлежног суда да против кандидата
није покренута истрага, 5) доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања, не старије од 6 месеци; 6) 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). Све фотокопије докумената
морају бити оверене од стране нотара - јавног
бележника. Рок за пријављивање на оглас је
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене
пријаве, као и пријаве са непотпуном и од стране јавног бележника неовереном документацијом, неће бити узете у разматрање. Конкурсна
комисија врши ужи избор кандидата које упућује
на претходну проверу психофизичких способности. Проверу психофизичких способности
врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизовнаих поступака. Пријаве доставити лично или поштом на адресу: Електротехничка школа „Земун”, Наде Димић 4, 11080
Земун. Ближе информације о конкурсу можете
добити од секретара школе, тел. 2618-155.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУЛЕ КАРАКЛАЈИЋ”

11550 Лазаревац, Дула Караклајића 35а
тел. 011/8123-915

Наставник технике и технологије
2 извршиоца

Наставник разредне наставе у
продуженом боравку
Наставник географије
са 70% радног времена

11253 Сремчица, Београд, Томаса Едисона 3
тел. 011/262-6400

Наставник информатике и
рачунарства

Наставник биологије

са 70% радног времена

УСЛОВИ: Поред услова у погледу степена стручне спреме према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чланом 139 и чланом
140 Закона о основама система образовња и
васпитања, и то: 1. поседовање одговарајућег
образовања; 2. поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима; 3. извршена психолошка процена
способности за рад са децом и ученицима; 4.
поседовање држављанства Републике Србије;
5.знање српског језика и језика на којем се

24 часа недељно (60% радног времена)

Наставник немачког језика
30 часова недељно
(77% радног времена)

Наставник информатике и
рачунарства
26 часова недељно
(65% радног времена)

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
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Наука и образовање

ке академске студије) и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да кандидат 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 кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: 1) попуњен пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства, са
одштампаним пријавним формуларом; 2) доказ
о држављанству Републике Србије (уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених); 3) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 4) оверен препис или оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу (уколико га поседује); 5) доказ о неосуђиваности прибавља сам кандидат и саставни је део пријаве на конкурс; 6) доказ о знању
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад; 7) доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Одлуку о избору кандидата доноси
Конкурсна комисија након обављеног разговор
са кандидатима који испуњавају прописане
услове и доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве треба послати на
адресу: Томаса Едисона 3. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара установе и путем телефона: 011/2626-400.

ОШ „ДУШКО РАДОВИЋ”
11253 Сремчица, Београд, Томаса Едисона 3
тел. 011/2626-400

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће
образовање: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије)
и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању
Бесплатна публикација о запошљавању

од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; поседује психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима; није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: 1) попуњен пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства, са
одштампаним пријавним формуларом; 2) доказ
о држављанству Републике Србије (уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених); 3) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 4) оверен препис или оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу (уколико га поседује); 5) доказ о неосуђиваности прибавља сам кандидат и саставни је део пријаве на конкурс; 6) доказ о знању
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад; 7) доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Одлуку о избору кандидата доноси
Конкурсна комисија након обављеног разговор
са кандидатима који испуњавају прописане
услове и доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве треба послати на
адресу: Томаса Едисона 3. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара установе и путем телефона 011/2626-400.

ОШ „СТЕФАН ДЕЧАНСКИ”
11250 Железник, Београд, Милана Мијалковића 11
тел. 011/2571-757

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

Наставник предметне наставе српски језик и књижевност
Секретар школе
УСЛОВИ: Кандидат наставник треба да поседује одговарајуће високо образовање из члана 140 и члана 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018, др. закон, 10/2019 и 6/20);
да испуњава услове 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 и 3/2017). Послове наставника у школи може да обавља лице које има дозволу за
рад - лиценцу или мора да је стекне у року од
две године од дана заснивања радног односа.
Кандидат за секретара мора да има образовање
из области правних наука у складу са чланом
140. став 1. т. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања и дозволу за рад

секретара (лиценцу за секретара). Секретар се
уводи у посао и оспособљава за самосталан рад
савладавањем програма за увођење у посао и
полагањем испита за лиценцу за секретара.
Секретару - приправнику директор одређује
ментора са листе секретара установа коју утврди школска управа. Секретар је дужан да у
року од две године од дана заснивања радног
односа положи испит за лиценцу за секретара.
Кандидати морају да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; држављанство Републике Србије;
да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања и непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу
са законом; да знају српски језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: попуњен и одштампан
пријавни формулар, који кандидат преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверене фотокопије не старије од 6 месеци); оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (диплому о основним студијама и мастер студијама не старије од 6 месеци); уверење
о неосуђиваности за кривична дела утврђена у
члану 139. став 1. и тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал
или оверену копију, не старију од 6 месеци);
писмени доказ (уверење да је положио испит
из српског језика, одговарајуће високошколске установе, којим потврђује да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад, тј.
српски језик, уколико је одговарајуће образовање стекао на страном језику). Кандидати који
испуњавају услове конкурса, а који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима, коју врши надлежна служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење којим се
потврђује да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду (не старије од 6 месеци). Уколико
је већ извршена психолошка процена способности (у периоду од 6 месеци пре истека рока
за пријаву на конкурс), кандидат ће у пријави
назначити када и где је извршена процена. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене, неразумљиве и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве се могу предати у школи секретаријату
или поштом на адресу: ОШ „Стефан Дечански”,
Београд - Железник, Милана Мијалковића 11,
Поштански број 11250, са назнаком: „За конкурс на неодређено време”. Све информације у
вези са конкурсом могу се добити на телефон:
011/2571-757.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601

Наставник на академским студијама
у звање редовни професор за ужу
научну област Физичка хемија биофизичка хемија и динамика
неравнотежних процеса, а за
предмете Примена рачунара у
физичкој хемији и Практикум из
коришћења рачунара (основне
академске студије) и Биофизичка
хемија 2 (мастер академске студије)
УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне
области за коју се бира; да има научне радове
објављене у научним часописима и зборницима, са рецензијама, из научне области за коју
се кандидат бира, односно од значаја за ужу
научну област за коју се бира.

Сарадник у звање асистента
за ужу научну област
Физичка хемија - радиохемија
и нуклеарна хемија
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је
сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 и који
показује смисао за наставни рад или магистар наука коме је прихваћена тема докторске
дисертације.
ОСТАЛО: неосуђиваност за кривична дела из
члана 72 став 4 Закона о високом образовању.
Остали услови избора, као и начин и поступак избора, утврђени су за 1) и 2) одредбама
Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС” бр. 88/17, 27/18, 73/18 и 67/19), Правилника о критеријумима за избор у звања
наставника и сарадника на Факултету за
физичку хемију, Статута Универзитета у Београду и Статута Факултета за физичку хемију,
а за 1) и одредбама Правилника о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”
бр. 200/17 и 210/19), у складу са којима ће
бити извршен избор. Пријаве са биографијом
и доказима о испуњености услова конкурса
доставити Служби за правно-административне
послове Факултета, Београд, Студентски трг
12-16, соба 336а, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ОШ „АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ”
11194 Рушањ, Школска 7
тел. 011/800-406

Наставник енглеског језика
са 90% радног времена

Наставник историје

са 70% радног времена

Наставник физике

са 60% радног времена

Наставник математике
са 80% радног времена

Наставник француског језика
са 90% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава услове из члана 24.
Закона о раду („Службени гласник РС” бр.
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24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 одлука УС, 113/17 и 95/19 - аутентично тумачење) и чланом 139. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др.закони,
10/201 и 6/2020), поседује одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140, 142,
143 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр.
88/2017, 27/18 - др. закони, 10/201 и 6/2020)
и Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19): поседује психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: 1) попуњен и одштампан пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства; 2) доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених, не
старије од шест месеци; 3) оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 4) оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга лица која могу засновати радни
однос без положеног одговарајућег испита);
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 неосуђиваности; 6)
фотокопију личне карте. Уверење о здравственом стању прибавља се пре закључења
уговора о раду. Комисија утврђује испуњеност
услова за пријем у радни однос из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана истека
рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року од осам дана упућују
се на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом
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
послати на адресу: Школска 7, Београд-Рушањ
са назнаком „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона: 011/8000-406.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса (сходно тачки 1
инструкције Министарства просвете, науке и
технолошког развоја бр. 610-00-326/2020-4 од
12.05.2020. године). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ЉУБА НЕНАДОВИЋ”

11030 Београд, Аце Јоксимовића 25
e-mail: osljuba@gmail.com
тел. 011/239-4076

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Благајник
Домар
УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања у складу са чланом 140. став 1 и 2 и
142. Закона о основама система 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. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018) и Правилником о организацији и систематизацији за радна
места: благајника и домара. За радно место благајника: средње стручно образовање, IV степен
стручности, економског или правног смера и
знање рада на рачунару. За радно место домара:
средње стручно образовање, III или IV степен
стручности столарско-браварске, машинско-металске, водоинсталатерске или електро струке;
2) знање српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад; 3) поседовање
држављанства РС; 4) неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5)
поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампани
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства и достављају: 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 фотокопију
дипломе о стеченом образовању (не старије од
6 месеци), 5) доказ о знању језика на којем се
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на том језику), 6) краћу биографију. Документа можете доставити у оригиналу или овереној копији. 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 запошљавања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на горе наведену адресу са назнаком „За конкурс” или доставити лично у року од
8 дана од објављивања у листу „Послови”. Сви
конкурси који су започети пре доношења одлуке
о проглашењу ванредног стања („Сл. гл. РС”, бр.
29/20), који је ступила на снагу 15. марта 2020.
године, настављају се тамо где су прекинути, у
моменту проглашења ванредног стања.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ”

11147 Београд, Црвено барјаче 6
e-mail: osnovnaskola@miroslavantic.edu.rs
тел. 011/2399-109

Стручни сарадник - педагог
Наставник географије
са 85% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/17, 27/18 - др.закон, 10/19 и 6/20)
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника 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). Кандидат треба да испуњава и
посебне услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
и то: 1. да има одговарајуће образовање, 2.
да има психичку, физичку и здравствену 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 З месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и 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. Уз одштампан и попуњен
пријавни формулар (који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја) и кратку биографију
кандидати достављају установи следеће доказе
о испуњености услова: оверену копију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању, уверење
о неосуђиваности у складу са чланом 139 став 1
тачка 3) Закона о основама система образовања
и васпитања (оригинал или оверена копија, не
старије од 6 месеци), уверење о држављанству
РС (оригинал или оверена копија, не старије
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена копија). Доказ о знању
српског језика доставља кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља кандидат који буде
изабран и то пре закључења уговора о раду. 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 пријаве се неће разматрати. Пријаве
на конкурс доставити лично или слати на адресу: ОШ „Мирослав Антић”, Црвено барјаче 6,
11147 Београд.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
11253 Сремчица - Београд, Школска 4
тел. 011/2526-114, 011/2522-718
e-mail: osvukk@mts.rs

Наставник географије
са 75% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници МинисБесплатна публикација о запошљавању

тарства, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Документација потребна за
конкурс: 1. оверена копија дипломе о стеченом
образовању, 2. извод из казнене евиденције
МУП-а, оригинал, 3. уверење о држављанству
- оригинал или оверена копија, 4. извод из МКР
- оригинал или оверена копија, потврда да кандидат зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (потврду издаје
факултет), кратак CV кандидата. Документа
не могу бити старија од 6 месеци. Пријаве на
конкурс са доказима о испуњености услова за
пријем у радни однос достављају се лично или
поштом на адресу: ОШ „Вук Караџић”, Школска 4, 11253 Сремчица - Београд, са назнаком
„За конкурс”, у року од 8 дана од објављивања
конкурса, рачунајући и дан објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве на
конкурс неће бити разматране.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ”
11306 Гроцка, Хајдук Вељка 31
тел. 011/8500-535

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове из чл. 139. и чл. 140. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20):
А. 1. има одговарајуће 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
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања или давања мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
да има држављанство Републике Србије; 5. да
зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Б. Да је стекао одговарајуће високо образовање: 1. на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: (1) на студијама другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) на студијама
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2. на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог чл. 140. мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије), студијама
у трајању од три године или вишим образовањем. Дужност директора предшколске установе може да обавља лице које има: образовање из члана 140. ст. 1. и 2. овог закона за
васпитача или стручног сарадника, дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у установи

на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања. Дужност
директора предшколске установе може да
обавља и лице које има: одговарајуће образовање из члана 140. став 3. овог закона за васпитача, дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог
одговарајућег образовања. Кандидат треба да
има положен испит за директора (лиценца за
директора). Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року до две године од дана ступања на
дужност. Директор се бира на период од четири
године.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар треба да достави: биографију са кратким прегледом кретања у служби и прегледом програма
рада установе, доказ да поседује одговарајуће
образовање (оригинал или оверену фотокопију дипломе), доказ о положеном испиту за
лиценцу (оригинал или оверену фотокопију),
доказ о знању српског језика (достављају само
кандидати који одговарајуће 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), потврду
о радном стажу - најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, сходно члану 140. став 1. и 2. и најмање 10 година рада у предшколској установи
на пословима васпитања и образовања након
стеченог одговарајућег образовања, сходно
члану 140. став 3. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр
88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20) (оригинал); доказ да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење/потврда из
МУП-а, не старије од шест месеци, оригинал
или оверена фотокопија), доказ да против кандидата није подигнута оптужница за кривична
дела из члана 139. став 1. тачка 3. Закона о
основама система образовања и васпитања потврда/уверење из надлежног суда (оригинал
или оверену фотокопију - не старије од шест
месеци), доказ да је држављанин Републике
Србије (оригинал или оверену фотокопију не старије од шест месеци), извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију - не старије од шест месеци), доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима доставља кандидат пре закључења уговора о раду (оригинал или оверена фотокопија), доказ о обуци и
положеном испиту за директора установе (оригинал или оверену фотокопију), пријава која
не садржи доказ о положеној обуци и испиту
за директора неће се сматрати непотпуном,
па ће изабрани кандидат бити у обавези да
положи испит за директора у законском року,
кандидат који је предходно обављао дужност
директора предшколске установе дужан је да
достави доказ о резултату стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Кандидат који се пријављује на радно
место директора попуњава пријавни формулар
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(образац на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја), а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставља
установи. Пријава на конкурс обавезно садржи податке о кандидату (име, презиме, адреса
пребивалишта, контакт телефон). Пријава са
потребном документацијом подноси се у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за директора предшколске установе”. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана његовог
објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће узимати у разматрање. Документација се може доставити лично или поштом
на горе наведену адресу. Предшколска установа
нема обавезу да пријављеном кандидату враћа
документацију. Ближа обавештења могу се
добити у правној служби Предшколске установе
„Лане” Гроцка, на број телефона: 011/8500-535.

АРХИТЕКТОНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Војислава Илића 78

На основу члана 154. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, - др.
закони 10/2019 и 6/2020), Закључка Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање
и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава 51. број 112-2325/2020 од
13. марта 2020. године, Архитектонска техничка школа расписује конкурс за следеће радно
место:

1. Техничар одржавања
информационог система и
технологија (одржавалац рачунара)
са 50% радног времена, ССС програмер, IV степен

УСЛОВИ: 1. попуњен пријавни образац - формулар, објављен на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2. оверена фотокопија дипломе
о завршеној средњој стручној спреми IV степена; 3. оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 4. лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 5. оверену
фотокопија уверења о држављанству Републике Србије; 6. доказ, не старији од шест месеци, да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица, или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
7. доказ о познавању српског језика на којем
се остварује образовно-васпитни рад подноси
кандидат који није стекао диплому на српском
језику, а доказ о томе треба да буде издат од
стране установе надлежне за издавање таквих
докумената. Право учешћа на конкурсу имају
сви кандидати који испуњавају услове из члана
139. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018, 10/2019 и 6/2020). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а наведену потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом, у затвореној коверти достављају
школи у року од осам дана од дана објављивања огласа на адресу - Архитектонска технич-
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ка школа, Војислава Илића 78, 11000 Београд,
са назнаком „За конкурс” или директно школи
сваког радног дана од 11 до 13 часова. Да би се
пријава сматрала потпуном кандидат је дужан
да уз пријаву достави сва документа од 1 до
7, осим документа под тачком 4, коју је дужан
приложити само кандидат који буде изабран и
доставити школи у року од седам дана од дана
пријема обавештења о избору, а у супротном
школа ће изабрати кандидата који је следећи
на листи. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Телефон за контакт: 011/3807-744.

АРХИТЕКТОНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Војислава Илића 78

Обавештење у вези са расписаним
огласима у листу „Послови” од
11.03.2020 године
Обавештавају се учесници конкурса да је рок
за предају докумената за конкурс објављен у
листу „Послови” дана 11.03. 2020 године, који
је расписала Архитектонска техничка школа из Београда, Војислава Илића 78, за радно
место: Наставник предметне наставе за предмет: Математика, на одређено време са пуним
радним временом, ради замене одсутног запосленог преко 60 дана до повратка запосленог
на радно место - 1 извршилац ВСС, продужен
за 5 дана од дана објављивања овог огласа у
публикацији „Послови”, због трајања ванредног
стања. Услови за пријем, као и начин и поступак достављања потребних докумената остају
исти као у тексту објављеном дана 11.03.2020.
године.
Обавештавају се учесници конкурса да је рок
за предају докумената за конкурс објављен у
листу „Послови” дана 11.03. 2020 године који
је расписала Архитектонска техничка школа из
Београда, Војислава Илића 78, за радно место:
1. Наставник предметне наставе за стручне
предмете, на одређено време са пуним радним
временом, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана до повратка запосленог на радно
место - 2 извршиоца ВСС - дипл.инж.арх и 2.
Наставник предметне наставе за стручне предмете, на одређено време са 50% радног времена, ради замене одсутног запосленог преко
60 дана до повратка запосленог на радно место
- 1 извршилац ВСС - дипл.инж.арх, продужен
за 5 дана од дана објављивања овог огласа у
публикацији „Послови”, због трајања ванредног
стања. Услови за пријем, као и начин и поступак достављања потребних докумената остају
исти као у тексту објављеном дана 11.03.2020.
године.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Телефон за контакт:
011/3807-744.

СПОРТСКА ГИМНАЗИЈА

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат
из научне области за коју се кандидат бира и
други услови на основу Закона о високом образовању, Статута Хемијског факултета и осталих
општих аката Хемијског факултета и Универзитета у Београду. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, диплома о одговарајућој
школској спреми, потврда надлежног органа да
кандидат није осуђиван са правним последицама за кривична дела у смислу Закона о високом
образовању и остало) достављају се на адресу:
Хемијски факултет у Београду, Студентски трг
12-16, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.

ТРЕЋА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
Београд, Његошева 15

На основу члана 154. став 2. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и
6/20), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број
112-689/2020 од 31. јануара 2020. године, број
51 бр. 112-998/2020 од 07.02.2020. и Закључка
број 51 број 112-1530/2020 од 21.02.2020. године, Одлуке о укидању ванредног стања „Сл. гл.
РС”, број 65/2020 од 06.05.2020. године, директор школе доноси одлуку: наставља се започети
поступак конкурса за пријем у радни однос на
неодређено време у Трећој београдској гимназији на следећим радним местима:

Библиотекар школе
Наставник психологије
Чистачица

3 извршиоца

Наставник српског језика и
књижевности
2 извршиоца

Домар
Наставник математике
Наставник филозофије
Наставник физичког васпитања
Наставник грађанског васпитања

Београд, Херцег Стјепана 7

У складу са Инструкцијама о конкурсима
објављеним пре или у току ванредног стања
Министарства просвете број 610-00-326/202004 од 12.05.2020. године објављујемо Обавештење о наставку рока трајања конкурса за
још два дана, 20. и 21.05.2020. године, среда
и четвртак, за већ објављена радна места:
наставник француског језика; школски психолог; шеф рачуноводства; административно-финансијски референт; наставник енглеског језика 66,67% и наставник немачког језика 90% у
Спортској гимназији у Београду, Херцег Стјепана 7. Оглас је био објављен у публикацији
„Послови” 11.03.2020. године.

Наставник немачког језика
са 89% радног времена

Наставник енглеског језика
Наставник хемије

са 80% радног времена

Наставник рачунарства и
информатике
са 80% радног времена

Наставник латинског језика
са 78% радног времена
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Наставник биологије
Наставник физике

са 80% радног времена
Конкурс је прекинут на основу Уредбе о мерама за време ванредног стања од 16.03.2020.
године, дописа Школске управе Београд од
17.03.2020. године, члана 146 закона о општем
управном поступку („Сл. гл. РС” 18/2016 и
95/2018-аутентично тумачење), члана 126.
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” 88/2017, 27/18 - др.закони, 10/19, 6/20), Закључком директора школе.
Поступак се наставља по окончању ванредног
стања. Рок за пријављивање на конкурс је 10
дана од дана објављивања конкурса. Документација коју су кандидати поднели до увођења
ванредног стања биће прихваћена, као благовремена, у циљу омогућавања објективних
услова свим заинтересованим лицима, која нису
била у могућности да прибаве тражену документацију, увођењем ванредног стања у РС.
Одредбом члана 154. ст. 2. Закона о основама
система образовања и васпитања прописано је
да директор доноси одлуку о расписивању конкурса. Након укидања ванредног стања стекли
су се законски услови за наставак расписаног
конкурса за пријем у радни однос, те је одлучено као у диспозитиву.

ОШ „КРАЉ ПЕТАР II
КАРАЂОРЂЕВИЋ”
11000 Београд, Марулићева 8
тел. 011/7444-649

Обавештење

о продужењу рока за подношење
пријава на конкурс
На основу инструкције Министарства, просвете, науке и технолошког развоја, број: 610-00326/2020-04 од 12.05.2020. године, о конкурсу
објављеном дана 11.03.2020. у публикацији
„Послови”, обавештавамо следеће:
Продужава се рок за подношење пријава на
конкурс школе „Краљ Петар II Карађорђевић”,
објављен дана 11.03.2020. године у публикацији „Послови”, за пријем у радни однос на
неодређено време наставника географије са
95% радног времена и наставника физике на
неодређено време, са 80% радног времена. Рок
за подношење пријава на конкурс из тачке 1.
овог обавештења, продужава се за три (3) дана
од дана објављивања овог обавештења.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ДУЧИЋ”

Београд, Милентија Поповића 16

Обавештење опродужењу рока за подношење
пријава на конкурс: Продужава се рок за подношење пријава на конкурс Основне школе „Јован Дучић”, објављен дана 18.03.2020.
године у публикацији „Послови”, за пријем
у радни однос на неодређено време, за радна места: наставник физичког и здравственог
васпитања; наставник разредне наставе - 4
извршиоца; наставник биологије; наставник
хемије са 60% радног времена; чистачица са
68% радног времена. Рок за подношење пријава на конкурс продужава се 30 дана од дана
престанка ванредног стања, односно до 06. јуна
2020. године, а у складу са Уредбом о примени
рокова у управним поступцима за време ванредног стања („Службени гласник РС”, бр. 41/20
и 43/20) и Инструкцијом Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 610-00326/2020-04 од 12.05.2020. године.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”
Београд, Господар Јованова 22

На основу чл. 122 ст. 1 и чл. 126 ст. 4 тач. 23
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 88/17, 27/18, 10/19
и 6/20), Одлуке о укидању ванредног стања
Народне скупштине Републике Србије („Сл.
гласник РС” 65/20) и Уредбе о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања („Сл. гласник РС” 41/20 и 43/20),
Инструкције Министарства просвете, науке и
технолошког развоја бр.610-00-326/2020-04 од
дана 12.05.2020. године, одлучујићи о наставку прекинутог поступка расписивања конкурса за пријем у радни однос, директор ОШ
„Михаило Петровић Алас” у Београду доноси
следећу: Одлуку о продужењу рока за пријем
пријава на конкурсе објављене непосредно пре
увођења ванредног стања и објављене у току
ванредног стања. Конкурс за пријем за радна
места: чистачица; наставник српског језика;
наставник физичког васпитања са 95% радног времена; наставник физике са 70% радног
времена; наставник разредне наставе - 2 извршиоца, објављен у публикацији „Послови” дана
11.03.2020. године, који је прекинут услед проглашења ванредног стања у Републици Србији се
након доношења Одлуке Народне скупштине РС
о укидању ванредног стања наставља, односно
рок за пријаву кандидата по наведеном конкурсу се продужава за 30 дана од дана престанка
ванредног стања, односно до 06.06.2020. године. Кандидати који су доставили пријаве и документацију на конкурс не треба поново да достављају исте. До доношења Одлуке о прекиду
поступка за пријем у радни однос по конкурсу
протекло је 4 дана рока за пријаву кандидата, а
преостало је 4 дана рока за пријаву на конкурс.
Текст конкурса се налази у архиви листа „Послови” број 872, од дана 11.03.2020. године.

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛОЈЕ ВАСИЋ”
Калуђерица, Драгољуба Стојановића 11д
тел. 011/3415-838

Обавештење
У складу са Одлуком Народне скупштине о укидању ванредног стања („Сл. гласник РС”, број
65/20) и дописом Министарства просвете, науке
и технолошког развоја број: 610-00-326/202004 од дана 12.05.2020. године, Основна школа
„Милоје Васић” у Калуђерици обавештава све
заинтересоване кандидате да је продужен рок
за подношење пријава на конкурс објављен у
публикацији „Послови” бр. 872 од 11.03.2020.
године. Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова за пријем у радни однос
достављају се на адресу ОШ „Милоје Васић”,
Драгољуба Стојановића 11д, 11130 Калуђерица, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве, као и пријаве са неовереном документациојм неће се разматрати.
Рок за достављање пријава је четири дана од
дана објављивања обавештења, односно до
25.05.2020. године. Све додатне информације
могу се добити радним данима од 8.00 до 12.00
часова, на број телефона: 062/803-8101.

ОШ „КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”
11070 Нови Београд, Алексиначких рудара 22
тел. 011/260-38-47, 269-02-52

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку

Наставник разредне наставе
Спремачица
2 извршиоца

Благајник
Наставник математике
са 75% радног времена

Наставник музичке културе
са 95% радног времена

Наставник биологије

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове прописане Законом о раду и посебне услове прописане чл. 139 и 140. Закона о
основама система образовања и васпитања и
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи, да има одговарајуће образовање у
складу са чл. 140, 141, 142 и 143. Закона о
основама система образовања и васпитања и
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи, за спремачицу и степен стручне спреме - основна школа, за благајника IV степен
стручне спреме економског или правног смера,
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела из чл. 139. ст. 1. т. 3. Закона о основама система образовања и васпитања, да има
држављанство Републике Србије, да зна српски језик. Кандидат су у обавези да приложе,
у оригиналу или овереној копији, попуњен
пријавни формулар (одштампан са интернет
странице Министарства просвете), диплому
о стеченом одговарајућем образовању, доказ
да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њих није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци),
уверење о држављантву Републике Србије (не
старије од 6 месеци), доказ о познавању српског језика - подноси само кандидат који није
стекао образовање на српском језику, радну
биографију. Доказ о физичкој, психичкој и
здравственој способности за рад са децом и
ученицима доставиће изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Кандидат који буде
изабран биће и у обавези да, пре закључења
уговора о раду, за документа која је приложио
као оверену копију достави на увид оригинална документа. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије, а потребну документацију достављају заједно са одштампаним
пријавним формуларом. Кандидати који буду
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују
се на психолошку процену способности за рад
са ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове
за пријем у радни однос у року од 8 дана од
дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима.
Решење о избору кандидата донеће Конкурсна
комисија у року од 8 дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Пријавни формулар
и потребну документацију послати на наведену адресу са назнаком „За конкурс”.
20.05.2020. | Број 882 |
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ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„СТАРИ ГРАД”
11000 Београд, Високог Стевана 37
тел. 011/2627-784

Наставник предметне наставе
електротехничке групе предмета
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће
образовање у складу са чл. 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
и чл. 3. тачка 4) Правилника 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, 13/2016, 2/2017 и 13/2018), и да
испуњава услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања.

Наставник предметне наставе
електротехничке групе предмета
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће
образовање у складу са чл. 139 и140 Закона
о основама система образовања и васпитања
и Правилника 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, 13/2016,
2/2017 и 13/2018) и да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања.

Домар
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од три
или четири године машинске, електро, дрвне
или грађевинске струке, да кандидат испуњава
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања.

Радник за одржавање хигијене чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа и да испуњава услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: На конкурс се могу пријавити кандидати који испуњавају следеће услове: 1. да
поседују одговарајуће образовање у складу са
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник”, број 88/17,
27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20) и Правилника 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, 13/2016, 2/2017 и
13/2018) за послове под редним бројем 1. и 2,
и Правилником о организацији и систематизацији послова у Електротехничкој школи „Стари
град” (дел. број 774, 27.08.2019. г.) за послове
под редним бројем 3. и 4; 2. да кандидати имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кри-
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вичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да имају држављанство Републике Србије;
5. да знају српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати подносе
попуњен пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
попуњен и одштампан пријавни формулар са
званичне странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; доказ о неосуђиваности за
кривична дела и о непостојању дискриминаторног понашања сагласно члану 139. став 1 тачка 3. Закона о основама система образовања и
васпитања (извод из казнене евиденције МУП-а
Републике Србије не старије од шест месеци
оригинал или оверена фотокопија); оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ одговарајуће високошколске установе о познавању
језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику (оригинал или оверена фотокопија), оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених. Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, из члана 139. став
1 тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања, доставља се пре закључења
уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна
комисија коју именује директор, избор се врши
у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. У поступку одлучивања о
избору кандидата, кандидати изабрани у ужи
избор биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве доставити Секретаријату школе,
на наведену адресу, лично или путем поште.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.

ОШ „ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ”

рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају оверену копију дипломе о одговарајућем образовању, оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), оригинал
или оверену копију доказа о неосуђиваности
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не
старије од 6 месеци). Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе.
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати
који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана,
упућују се на психолошку процену способности
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријам 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. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и у ченицима кандидат прибавља пре
закључења уговора о раду.

ОСНОВНА ШКОЛА „РУДОВЦИ”
11566 Рудовци, Душана Петровића Шанета 4
тел. 011/8192-220

Наставник математике

11070 Нови Београд, Добановачка 2а
тел. 011/215-49-75

за 55,55% радног времена, матична
школа у Рудовцима

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава законом утврђене услове за заснивање радног
односа сагласно чл. 139. Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, да
има одговарајуће образовање у складу са чл.
140. Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике Србије, да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни

Референт за правне, кадровске
и административне послове
(административни радник)

за 50% радног времена, матична школа
у Рудовцима
УСЛОВИ: Поред услова у погледу степена
стручне спреме према Правилнику о степену
и врести образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи, сви кандидати
треба да испуњавају и услове предвиђене чл.
139 и 140. Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 1. стечено одговарајуће образовање за наставника у основној
школи: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке 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, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. За радно место
референта за правне, кадровске и администра-
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тивне послове: четврти степен стручне спреме, познавање рада на рачунару; 2. да имају
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3. нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у прородици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
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 санкцију, и за које није,
у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 4. имају држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на
којем се оставарује образовно-васпитни рад.
Уз пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете (одштампати га и приложити школи)
кандидати су обавезни да приложе: 1) оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, односно о завршеном средњем образовању
у трајању од 4 године (за радно место администртивног радника); 2) оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (уколико га кандидт
поседује); 3 уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверене копија,
не старије од 6 месеци); 4. доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у прородици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из гурпе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; (уверење из казнене евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци);
5. доказ да против кандидата није покренут
кривични поступак за кривична дела из члана
139. став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања (потврда/уверење из надлежног суда, оригинал или оверену фотокопију, не старије од шест месеци);
6. доказ о знању српског језика и језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање
стакли на тим језицима, оригинал или оверена фотокопија. Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима подноси се пре закључења
уговора о раду. Рок за пријаву на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати
у разматрање. Кандидати који су изабрани у
ужи избор, у року од осам дана биће упућени
на психолошку процену способности за рад се
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке
процене спсособности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима са листе и доноси решење о
избору кандидта у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Пријаве
доставити лично или путем поште на адресу
школе: Основна школа „Рудовци”, Душана Петровића Шана 4. 11566 Рудовци. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на телефон: 064/0847-220.
Бесплатна публикација о запошљавању

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11250 Београд - Железник, Југословенска 4
тел. 011/6571-020

На основу Инструкције о конкурсима објевљеним пре или у току ванредног стања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, број: 610-00-326/2020-04 од 12. маја 2020.
године, дајемо следеће обавештење:
1. Продужава се рок за подношење пријава на
конкурс Техничке школе, објављен 18. марта
2020. године, у листу „Послови” број 873, за
пријем у радни однос на неодређено време за
радно место наставник предметне наставе за
енглески језик - један извршилац са 67% радног ангажовања.
2. Рок за подношење пријава на конкурс из тачке 1. ове одлуке продужава се 30 дана од дана
престанка ванредног стања, односно до 6. јуна
2020. године, ког датума истиче рок за пријаву
на конкурс.

ОШ „МИЛОЈЕ ПАВЛОВИЋ”
11030 Београд, Милосава Влајића 1
тел. 011/2541-977

Обавештење о продужењу рока за
подношење пријава на конкурс
На основу Инструкције Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број: 610-00326/2020-04 од 12.05.2020. године, о конкурсима објављеним пре или у току ванредног стања,
дајемо следеће обавештење:
Продужава се рок за подношење пријава на
конкурс Основне школе „Милоје Павловић” из
Београда, објављен дана 18.03.2020. године у
гласилу „Послови” Националне службе за запошљавање, број 873/18.03.2020. године, ради
заснивања радног односа на неодређено време
са пуним радним временом (100%), а за следећа радна места и број извршилаца:

Дефектолог наставник са
одељењским старешинством у
посебним условима
3 извршиоца

Дефектолог наставник у
продуженом боравку у посебним
условима
2 извршиоца

Наставник предметне наставе у
посебним условима - енглески језик
Дефектолог наставник у посебним
условима - индивидуална настава
логопед
Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове
Mедицинска сестра у посебним
условима
2 извршиоца

Рок за подношење пријава на конкурс из тачке
1. ове Одлуке продужава се 30 дана од дана
престанка ванредног стања, односно до 06. јуна
2020. године, ког датума истиче рок за пријаву
на конкурс.
Услови за заснивање радног односа, сагласно
чл. 139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,

број 88/17 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018
- др. закон и 6/2020): 1. oдговарајуће образовање; 2. да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање и
давање мита, за кривична дела из групе дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности иу 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 и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад.
Дефектолог наставник са одељењским старешинством у посебним условима: услов у погледу одговарајућег образовања: високо образовање на студијама другог степена (студије
другог степена из научне области, односно из
стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена који комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука); на
основним студијама у трајању од најмање четири године по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005.
године, а у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике
са сметњама у развоју („Службени гласник РС Просветни гласник” бр. 17/2018) и Правилником о организацији и систематизацији послова
у Основној школи „Милоје Павловић”. Дефектолог наставник у продуженом боравку у посебним условима: услов у погледу одговарајућег
образовања: високо образовање на студијама
другог степена (студије другог степена из научне области, односно из стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена који комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука); на основним студијама у
трајању од најмање четири године по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године а у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној
школи за ученике са сметњама у развоју
(„Службени гласник РС - Просветни гласник” бр.
17/2018) и Правилником о организацији и систематизацији послова у Основној школи
„Милоје Павловић”. Наставник предметне
наставе у посебним условима - енглески језик:
услов у погледу одговарајућег образовања:
високо образовање на студијама другог степена
(студије другог степена из научне области,
односно из стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
који комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука); на основним студијама у трајању од
најмање четири године по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, а у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју („Службени гласник
РС - Просветни гласник” бр. 17/2018) и Правил20.05.2020. | Број 882 |
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ником о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Милоје Павловић”. У складу са чланом 5. став 3. и 4. Правилника о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за
ученике са сметњама у развоју, професор
енглеског језика, дипломирани филолог, односно професор језика и књижевности, мастер
филолог мастер професор језика и књижевности морају поседовати одговарајућу оспособљеност за рад са ученицима са сметњама у
развоју и инвалидитетом, а дипломирани дефектолог и мастер дефектолог морају поседовати
знање језика најмање на нивоу Б1 (Заједничког
европског оквира). Дефектолог наставник у
посебним условима - индивидуална настава
логопед: услов у погледу одговарајућег образовања: високо образовање на студијама другог
степена (студије другог степена из научне
области, односно из стручен области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена који комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука); на основним
студијама у трајању од најмање четири године
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године а у складу
са чланом 7. Правилника о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и
васпитача у основној школи за ученике са
сметњама у развоју („Службени гласник РС Просветни гласник” бр. 17/2018) и то: професор, односно дипломирани дефектолог за рад
са децом са сметњама у говору; дипломирани
дефектолог - логопед; мастер дефектолог, који
је на основним академским студијама завршио
студијски програм Логопедије; дипломирани
дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм
Логопедије; дипломирани дефектолог - мастер
који је на основним академским студијама завршио смер логопедија; мастер логопед) и Правилником о организацији и систематизацији
послова у Основној школи „Милоје Павловић”.
Дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове: услов у погледу одговарајућег образовања: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005.
године, и то врста образовања: мастер економиста, претходно завршене основне академске
и мастер студије у области економије, дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију,
дипломирани економиста који је стекао високо
образовање на основним студијама у трајању
најмање четири године по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Медицинска сестра у посебним
условима: услов у погледу одговарајућег образовања: средње образовање здравствене
струке у трајању од четири године у складу са
одговарајућим Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и
васпитача у основној школи за ученике са
сметњама у развоју („Службени гласник РС Просветни гласник” бр. 17/2018). 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. Кандидати су дужни
да уз пријаву за конкурс приложе: биографију
кандидата, попуњен пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, доказ о
стеченом одговарајућем образовању (оригинал
или оверена копија дипломе), доказ о одгова-
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рајућој оспособљености за рад са ученицима са
сметњама у развоју и инвалидитетом, односно
доказ о поседовању знања језика најмање на
нивоу Б1 (Заједничког европског оквира) (подносе кандидати за наставника предметне наставе у посебним условима - енглески језик,
диплома или други документ којим се доказује
наведена оспособљеност, односно унање језика
у оригиналу или овереној копији), доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела из члана 139 став 1.тачка 3.
Закона (документ издат од стране МУП-а РС - не
старији од 30 дана); да није утврђено утврђено
дискриминаторно понашање сагласно члану
139 став 1.тачка 3 Закона (документ издат од
стране Повереника за заштиту равноправности
- не старији од 30 дана), уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест
месеци), уверење да није покренут поступак и
да није покренута истрага за кривична дела из
члана 139 став 1.тачка 3. Закона (надлежни
судски орган), 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 или други документ којим се доказује
да је испит из српског језика положен по програму одговарајуће високошколске установе),
оригинал или оверена копија извода из матичне
књиге рођених са холограмом (не старије од
шест месеци), уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и
ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду, доказ о стручном усавршавању
(факултативно). Рок за подношење пријаве
износи 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови” код Националне службе
за запошљавање. По завршетку конкурса
примљена документација се не враћа кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. 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. Пријаве се подносе секретаријату школе ОШ „Милоје Павловић”, лично или путем
препоручене пошиљке на адресу: Милосава
Влајића 1, 11030 Београд, са напоменом „Пријава на конкурс - не отварати”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДИША ЂУРЂЕВИЋ”

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИЛИЈА ГАРАШАНИН”

11306 Гроцка, Булевар револуције 11
e-mail: os.i.garasanin@gmail.com

Чистачица
УСЛОВИ: да кандидат испуњава остале услове прописане чланом 139. став 1. тач. 1, 2, 3,
4 и 5. Закона о основама система образовања
и васпитања: да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће; за кривична дела примања
или давања мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије; знање српског језика.
Потребна документација - кандидат уз пријаву
прилаже: одштампан и попуњен пријавни формулар, који кандидати могу пронаћи на сајту
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, www.mpn.gov.rs; краћу биографију;
оверену фотокопију диплома о стеченом одговарајућем образовању; фоказ о поседовању
држављанства Републике Србије (уверење о
држављанству); извод из матичне књиге рођених; доказ да знају језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад - српски језик (у обавези су да доставе само они кандидати који
образовање нису стекли на српском језику, а
доказује се потврдом одговарајуће образовне
установе да је кандидат положио испит из српског језика); лекарско уверење подноси само
изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду; уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - доставља кандидат уз пријаву на конкурс; уверење надлежног органа - суда да се против кандидата не
води истрага нити да је подигнута оптужница доставља кандидат уз пријаву на конкурс.
Наведена документа не смеју бити старија од
6 месеци, а приложене фотокопије морају бити
оверене од надлежног органа као доказ да су
верне оригиналу. Пријаве се достављају секретаријату ОШ „Илија Гарашанин” у Гроцкој, лично или поштом на наведену адресу. Непотпуне
и неблаговремене пријаве као и пријаве са неовереном документацијом неће се разматрати.
Пријаве слати на горенаведену адресу са назнаком „За конкурс”, лично или препорученом
поштом. За додатне информације обратите се
секретаријату школе на телефон: 011/8501-235.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ И ОБЈАВА
ОШ „СТЕФАН ДЕЧАНСКИ”

Нови Медошевац, Сјеничка 3
тел. 011/8155-117

Обавештење за заинтересоване кандидате: У
листу „Послови” бр. 872 од 11.03.2020. године
објављен је конкурс за наставника физичког
васпитања, на неодређено време, са 60% радног времена у ОШ „Диша Ђурђевић”, са роком
за пријављивање од 8 дана од дана објављивања конкурса. У складу са Уредбом о примени рокова у управним поступцима за време
ванредног стања („Службени гласник РС”, бр.
41/20 и 43/20), обавештавамо кандидате да
се рок за пријаву на објављени конкурс продужава 30 дана од дана престанка ванредног
стања, односно рок за пријаву на конкурс истиче 06.06.2020. године.

11250 Железник, Милана Мијалковића 11
тел.011/2571-757

Поништава се: Одлука директора ОШ „Стефан Дечански” Београд, дел. бр. 3/177 од
11.05.2020. године, којом је поништен конкурс
објављен у листу „Послови” Националне службе
запошљавања дана 18.03.2020. године бр. 873,
за избор кандидата на радна места на неодређено време у ОШ „Стефан Дечански” у Београду,
због наступања ванредне ситуације пандемије
вируса Ковид 2019 у Републици Србији.
Наставља се конкурс обустављен у време
трајања ванредног стања због вируса Ковид
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2019, оглашен у „ Пословима” дана 18.03.2020.
године у бр. 873, за пријем у радни однос на
неодређено време, под истим условима, које
кандидати треба да испуњавају за радна места:

Наставник разредне наставе
3 извршиоца, са лиценцом

Наставник предметне наставе српски
језик и књижевност
са лиценцом

Секретар школе
Продужава се рок трајања конкурса за пријем у
радни однос на неодређено време, по престанку ванредног стања за пандемију вируса Ковид
2019, односно продужава се рок пријема пријава кандидата на конкурс, који траје од дана
објаве наставка конкурса у листу „Послови”
до закључно дана 06.06.2020. године, до 14.00
часова, када истиче конкурс. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве се могу предати у
школи секретаријату, од 8.00 до 14.00 часова,
или поштом на адресу ОШ „Стефан Дечански”,
Београд - Железник, Милана Мијалковића 11,
Поштански број 11250, са назнаком: „За конкурс на неодређено време”. Све информације у
вези са конкурсом можете добити на телефон:
011/2571-757. Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења.

ОШ „БИСА СИМИЋ”
11408 Велика Крсна, Централна 13
тел. 011/8215-455

Професор разредне наставе
УСЛОВИ: допуна конкурса објављеног у публикацији „Послови” од 11.03.2020. године. Услови које кандидат треба да испуњава: да кандидат има одговарајуће високо образовање, да
испуњава посебне услове из члана 139. и 140.
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018, 10/2019 - др. закони и 6/2020) и уз
пријавни формулар који се може наћи на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развојапријаву на
конкурс са кратком биографијом поднесе доказ
о: 1. Одговарајућој врсти и степену стручне
спреме (оверену фотокопију дипломе) као и
уколико не поседује образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стеченом на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова
да исто стекне у року од једне а највише две
године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу, 2.О психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима, 3. потврду да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита, за
криивчна дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање,
4. уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од шест месеци), 5. извод из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци), 6. доказ о познавају српског језика и језика
Бесплатна публикација о запошљавању

на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова под тачком 1, 3,
4, 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору
по конкурсу, комисија ће кандидате којии уђу
у ужи избор упутити на претходну психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима које врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака у складу са чланом 154. ст. 5 Закона
о основама система образовања и васпитања.
Рок за пријављивање кандидата је 4 дана од
дана објављивања конкурса. Одлуком о проглашењу ванредног стања, која је ступила на
снагу 15.03.2020. године, није окончан конкурс
објављен 11.03.2020. године. Неблаговремене
пријаве и пријаве без доказа о испуњавању свих
услова конкурса неће се разматрати. Пријаве
слати на адресу: ОШ „Биса Симић” Велика Крсна, Централна 13 или донети лично у просторије
школе радним даном од 8.00-13.00 часова. Контакт телефон 011/8215-455.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11400 Младеновац, Вука Караџића 76
тел/факс: 011/8231-985

Наставник предметне наставе
електротехничке групе предмета,
сви смерови осим енергетског
Наставник предметне наставе
електротехничке групе предмета,
енергетски смер
Наставник практичне наставе
електроструке

на одређено време до повратка радника
са одсуства, а најкасније до 31.08.2020.
године

Наставник практичне наставе
електроструке
са 60% радног времена

Наставник физичког васпитања
Наставник биологије и екологије и
заштите животне средине

сти и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Докази о испуњености услова из тачака
а), в) г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ
о испуњености услова из тачке б) ове одлуке
прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc) кандидати
достављају потребну документацију у року од
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар; 2. оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 3. доказ да кандидат има обавезно образовање из члана 140. овог закона - образовање
из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова (уверење или потврда): за кандидате
који ово образовање не поседују, у складу са
чланом 142 став 2 наставник је обавезан да
стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 4. доказ из казнене
евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван
за кривична дела наведена у условима из члана 139 Закона (оригинал или оверена копија);
5. уверење о држављанству (оригинал или оверена копија); 6. доказ одговарајуће високошколске установе о познавању језика на коме се
изводи образовно-васпитни рад, уколико образовање није стечено на српском језику; 7. извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); 8. доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом изабрани кандидат ће доставити пре закључивања
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

са 60% радног времена

ОШ „СВЕТИ САВА”

Наставник ликовне културе

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

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставника треба да испуњава услове из чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања, и то да: а) има одговарајуће образовање прописано Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника из „Просветног гласника”, број 8/2015-кандидати за
радна места I, II, III и IV,а кандидати за радна
места V, VI и VII да имају одговарајуће образовање прописано Правилником о степену и
врсти образовања наставника, из општеобразовних предмета, стручних сарадникаиз „Просветног гласника”, број 8/2015; б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; в) није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајањуод најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечно-

Професор немачког језика и
књижевности
са 66,66% радног времена

Професор музичке културе
са 75% радног времена

УСЛОВИ: Услови које кандидат треба да
испуњава: да има одговарајуће високо образовање; да испуњава посебне услове из члана
139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 - др. закони и
6/2020) и уз пријавни формулар који се може
наћи на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја пријаву на конкурс са кратком биографијом поднесе доказ о: 1. одговарајућој врсти
и степену стручне спреме (оверену фотокопију
дипломе) као иуколило не поседује образовању
из психолошких, педагошкихи методичких дисциплина стеченом 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
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бодова да исто стекне у року од једне а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу; 2. о психичкој, физичкој и здравственој способност за
рад са децом и ученицима; 3. потврду да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од шест месеци); 5. извод
из матичне књиге рођених (не старије од шест
месеци); 6.доказ о познавању српског језика и
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Докази о испуњености услова под тачком
1, 3, 4, 5 саставни су део пријаве на конкурс, а
доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења
уговора о раду. У поступку одлучивања о избору по конкурсу, комисија ће кандидате који уђу
у ужи избор упутити на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима које врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандаризованих
поступака у складу са чланом 154 ст.5 Закона о
основама система образовања и васпитања. Рок
за пријављивање кандидата је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа о испуњавању свих
услова конкурса неће се разматрати. Пријаве
слати на адресу:ОШ „Свети Сава” Младеновац,
Космајска 47 или донети лично у просторије
школе радним даном од 8.00 до 13.00 часова.
Контакт телефон: 011/8231-361.

ОШ „МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ”
11400 Младеновац, Краља Александра Обреновића 25
тел/факс: 011/8231-388
e-mail: mzivojinovic@mts.rs

Наставник разредне наставе

у матичној школи у Младеновцу
2 извршиоца

Дефектолог-наставник у посебним
условима
у матичној школи у Младеновцу

УСЛОВИ: Кандидати су дужни да попуне
пријавни формулар (навести радно место на
које се конкурише) који се може наћи на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (htp://
www.mpn.gov.rs) и приложе кратку биграфију
као и да: 1. кандидат има одговарајуће образовање, врсту и степен стручне спреме које
се захтева за радно место на које конкурише
у складу са чл.139 и 140. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 88/17,27/18,10/19 - др. закони и 6/20),
(уз пријаву приложити оригинал или оверену
фотокопију), 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом иученицима што се доказује лекарским уверењем које
је кандидат у обавези да достави пре закључења уговора о раду. 3. Да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца иза кривично дело насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, примање
или давање мита, као и кривично дело из
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групе кривичних дела против: полне слободе, правног саобраћаја, човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију,
као и да лицу није утврђено дискриминаторно понашање (уз пријаву приложити оригинал
или оверену фотокопију, обане старије одшест
месеци издаје МУП РС). 4. држављанствоРепублике Србије (уз пријаву приложити оригинал
или оверену фотокопију, оба не старије одшест
месеци). 5. знање језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на тим
језицима). 6. Да кандидат испуњава услове
из Правилника о степену и врсти образовања
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 и
13/18,11/19) и Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи за ученике са сметњама
у развоју и инвалидитетом („Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник”,
број 17/2018)по потреби у складу са радним
местом на које конкурише (утврђује Комисија
приликом избора у ужи избор). 7. Уколико не
поседује доказ о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова, у обавези је да исто стекне у року од једне а највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу (уколико поседује доказ уз пријаву приложити
оригинал или оверену фотокопију). Докази о
испуњености услова под тачком 1, 3, 4, и 5.
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из
тачке 2. прибавља се пре закључења уговора
о раду,услове из тачке 6. утврђује Комисија
приликом избора у ужи избор, доказ из тачке
7. кандидат доставља само уколико исти поседује. Доказио испуњеностиуслова уз пријавниформулар: оригинал или оверена копијадипломеоодговарајућем образовању, врсти
и степену стручне спреме. Потврду да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца иза
кривично дело насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, примање
или давање мита, као и кривично дело из
групе кривичних дела против: полне слободе, правног саобраћаја, човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, као и
да лицу није утврђено дискриминаторско понашање; оригинал или оверена фотокопија, оба
не старије од шест месеци од МУП-а РС. Оригинал или оверена копија уверења о држављанству Републике Србије, оба не старије од шест
месеци. Доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
тим језицима). Пријавана конкурс. 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) те да документацију која доказује испуњеност услова
конкурса, заједно са одштампаним пријавним
формуларом икратком биграфијом доставе
школи у коверти са назнаком „Пријава на конкурс за пријем у радни однос”. Конкурс спроводи конкурсна Комисија коју именује директор школе. 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 врши надлежна служба за
запошљавање. Рок за пријављивање кандидата
је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса. Овај конкурс објављује се на огласној табли
школе и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Неблаговремене пријаве,пријаве безпопуњеног пријавног
формулара, и пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве са
неовереном документацијом у прилогу неће
се разматрати и кандидат неће проћи у ужи
избор. Пријаве слати на адресу: ОШ „Момчило
Живојиновић” Младеновац, Краља Александра
Обреновића бр. 25, са назнаком „Пријава на
конкурс за пријем у радни однос”, или донети лично у просторије школе радним даном од
8.00 до 13.00 часова. Контакт телефон школе
011/8231-388. 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.

ОШ „МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ”
11400 Младеновац, Краља Александра Обреновића 25
тел./факс: 011/8231-388
e-mail: mzivojinovic@mts.rs

Наставник предметне наставе наставник математике
у матичној школи у Младеновцу

Наставник предметне наставе наставник математике

у издвојеном одељењу у Дубони за 89%
норме и у матичној школи у Младеновцу
за 11% норме

Наставник предметне наставе наставник енглеског језика

са 65% норме, у матичној школи у
Младеновцу
УСЛОВИ: кандидати су дужни да попуне
пријавни формулар (навести радно место на
које се конкурише) који се може наћи на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (htp://www.
mpn.gov.rs) и приложе кратку биграфију као и
да: 1. кандидат има одговарајуће образовање,
врсту и степен стручне спреме које се захтева
за радно место на које конкурише у складу са
чл.139 и 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 88/17,
27/18, 10/19 - др. закони и 6/20). (уз пријаву
приложити оригинал или оверену фотокопију).
2. психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом иученицима што се доказује
лекарским уверењем које је кандидат у обавези да достави пре закључења уговора о раду.
3. Да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца иза кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, примање или давање мита, као и кривично дело из групе кривичних дела против: полне слободе, правног саобраћаја, човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
као и да лицу није утврђено дискриминаторно
понашање, (уз пријаву приложити оригинал
или оверену фотокопију, обане старије одшест
месеци издаје МУП РС). 4. држављанствоРепублике Србије (уз пријаву приложити оригинал
или оверену фотокопију, оба не старије одшест
месеци). 5. знање језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на тим
језицима). 6. Да кандидат испуњава услове
из Правилника о степену и врсти образовања

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

Наука и образовање

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 и
13/18,11/19) по потреби у складу са радним
местом на које конкурише (утврђује Комисија
приликом избора у ужи избор). 7. Уколико не
поседује доказ о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова, у обавези је да исто стекне у року од једне а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу (уколико
поседује доказ уз пријаву приложити оригинал
или оверену фотокопију). Докази о испуњености услова под тачком 1, 3, 4, и 5. саставни
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2.
прибавља се пре закључења уговора о раду,услове из тачке 6. утврђује Комисија приликом
избора у ужи избор, доказ из тачке 7. кандидат
доставља само уколико исти поседује. Доказио испуњеностиуслова уз пријавниформулар:
оригинал или оверена копијадипломеоодговарајућем образовању, врсти и степену стручне
спреме. Потврду да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца иза кривично дело насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, примање или давање мита,
као и кривично дело из групе кривичних дела
против: полне слободе, правног саобраћаја,
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, као и да лицу није утврђено
дискриминаторско понашање; оригинал или
оверена фотокопија, оба не старије од шест
месеци од МУП-а РС. Оригинал или оверена
копија уверења о држављанству Републике
Србије, оба не старије од шест месеци. Доказ
о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима). Пријавана конкурс. 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) те да документацију која
доказује испуњеност услова конкурса, заједно са одштампаним пријавним формуларом
икратком биграфијом доставе школи у коверти са назнаком „Пријава на конкурс за пријем
у радни однос”. Конкурс спроводи конкурсна Комисија коју именује директор школе. 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 врши надлежна служба за запошљавање.
Рок за пријављивање кандидата је 8 (осам) дана
од дана објављивања конкурса. Овај конкурс
објављује се на огласној табли школе и у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање. Неблаговремене пријаве,пријаве
безпопуњеног пријавног формулара, и пријаве
без доказа о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом
у прилогу неће се разматрати и кандидат неће
проћи у ужи избор. Пријаве слати на адресу:ОШ „Момчило Живојиновић” Младеновац,
Краља Александра Обреновића 25, са назнаком
„Пријава на конкурс за пријем у радни однос”,
или донети лично у просторије школе радним
даном од 8.00 - 13.00 часова. Контакт телефон
школе 011/8231-388. 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.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”

11271 Сурчин, Братства и јединства 1
тел. 011/8440-120

Наставник предметне наставе српски језик
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања.

Наставник предметне наставе математика

са непуним радним временом од 88,89%
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања.
ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање
радног односа, прописаних чланом 24. став 1.
Закона о раду (,,Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично
тумачење), потребно је да кандидат испуњава и посебне услове прописане чланом 139. и
140. Закона о основама система образовања
и васпитања (,,Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др.закони, 10/2019 и 6/2020) и то
да: 1) има одговарајуће образовање прописано чланом 140. став 1. и 2. Закона о основама
система образовања и васпитања стечено: - на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: *студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
*студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука;- на основним студијама у
трајању од најмање 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, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука
мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет. односно групу предмета,
као и степен и врсту образовања у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи (,,Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и то: чланом 3. тачка 1) подтачка а) за наставника предметне наставе - српски језик, односно чланом
3. тачка 9) за наставника предметне наставематематика; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно 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 тачке 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду. Кандидати попуња-

вају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају Школи. Уз пријавни формулар
са званичне интернет странице, потребно је да
кандидат достави следећу документацију: кратку биографију (ЦВ); оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању
(лица са звањем мастер достављају и диплому основних академских студија); оригинал
или оверену фотокопију Уверења Министарства унутрашњих послова Републике Србије да
није осуђиван не старије од 6 месеци; оригинал
или оверену фотокопију Уверења о држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци;
оригинал или оверену фотокопију Извода из
матичне књиге рођених, издатог на прописаном обрасцу са холограмом. За лица која нису
стекла образовање на српском језику - доказ
о положеном испитуиз српског језика по програму одговарајуже високошколске установе.
Доказ о здравственој способности за рад са
ученицима (уверење о здравственом стању)
прилаже изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Пријава на конкурс мора садржати актуелни број телефона и тачну адресу
пребивалишта кандидата. Конкурс спроводи
конкурсна комисија коју именује директор школе, која утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос у року од 8 дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима. Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима са
листе и доноси решење о избору кандидата у
року од 8 дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни
формулар са конкурсом траженим документима и доказима о испуњавању услова, доставити у року од 8дана од дана објављивања конкурса лично у секретаријат школе или поштом
на горе наведену адресу са назнаком - За конкурс - „Наставник предметне наставе - српски језик” или „Наставник предметне наставе
- математика”. 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).

СРЕДЊА ШКОЛА ГРОЦКА
11306 Гроцка, Ужичка 2

„Средња школа” у Гроцкој обавештава све
заинтересоване кандидате да је у складу са
Одлуком о укидању ванредног стања која је
објављена у „Службеном гласнику РС”, број
65/2020 и дописа Министарства просвете, науке
и технолошког развоја број: 610-00-326/202004 од дана 12.05.2020. године продужен рок за
пријаву кандидата на конкурс који је објављен
у листу „Послови” бр. 872 од дана 11.03.2020.
године. Пријаве се достављају секретаријату
„Средње школе” из Гроцке, лично или поштом
на адресу Ужичка бр. 2, 11306 Гроцка. Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве
са неовереном документацијом неће се разматрати. Пријаве слати на горе наведену адресу
са назнаком „За конкурс”, лично или препорученом поштом. Рок за пријаву је 3 дана од дана
објављивања обавештења
20.05.2020. | Број 882 |
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ОСНОВНА ШКОЛА
„САВА ШУМАНОВИЋ”
Добановачки пут 107
тел. 011/3170-491

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава на конкурс. На основу Инструкције Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Број: 610-00-326/2020-04 од
12.05.2020. године, о конкурсима објављеним
пре или у току ванредног стања, дајемо следеће обавештење: 1. Продужава се рок за подношење пријава на конкурс ОШ „Сава Шумановић”, објављен дана 18.03.2020. године у
листу„Послови”, за пријем у радни однос на
неодређено време, за радна места: наставник
биологије са 80% радног времена и наставник
немачког језика са 100% радног времена.. 2.
Рок за подношење пријава на конкурс из тачке
1. ове Одлуке продужава се 30 дана од дана
престанка ванредног стања, односно до 06. јуна
2020. године, ког датума истиче рок за пријаву
на конкурс.

ОСНОВНА ШКОЛА „КНЕЗ СИМА
МАРКОВИЋ”
Барајево, Светосавска 77
тел. 011/8300124

Наставник разредне наставе

за рад у матичној школи, издвојеном
одељењу Велики Борак, издвојеном
одељењу Баћевац и издвојеном
одељењу Губеревац
4 изршиоца

Наставник математике

за рад у матичној школи и издвојеном
одељењу Бељина
3 извршиоца

Помоћни радник - спремачица

за рад у издвојеним одељењима Велики
Борак, Равни Гај и Рожанци
3 извршиоца

Стручни сарадник - педагог
Наставник српског језика

са непуним радним временом од 72% за
рад у матичној школи
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 139. Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву
кандидати прилазу доказе предвиђене чланом
139. Закона о основама система образовања
и васпитања: -оверену фотокопију дипломе,
уверење да кандидат није осуђиван правоснажномпресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца,као и за кривична дела
насиља у породици, одузимања малолетног
лица,запуштање и злостављање малолетноглица 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 правом,без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није у складу са
законом,утврђено дискриминаторно понашање.
Уверење о држављанству РС. Рок за подношење пријаваје 8 дана од дана објављивања
огласа. Кандидати потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом са званичне интернет странице Министарства просвете достављају установи поштом.
Неблаговремене, непотпуне и пријаве у неодговарајућој стручној спреми неће се узимати у
разматрање.
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ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА

11000 Београд, Станка Враза 63

Наставник практичне наставе из
области здравство и социјална
заштита
Наставник практичне наставе из
области здравство и социјална
заштита
са 65 одсто радног времена

Наставник практичне наставе из
области здравство и социјална
заштита
са 63 одсто радног времена

УСЛОВИ: кандидат мора да има: 1. одговарајуће
образовање: За наставника практичне наставе из области здравство и социјална заштита:
вежбе и практична настава у блоку:доктор стоматологије са VII/1 степеном стручне спреме.
2.психичку, физичку и здравствену способнист
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 родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; (извод из казнене евиденције МУП-а);
4.држављанство Републике Србије; 5.зна српски језик и језик на којем остварује образовно
васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Рок за пријављивање на конкурс је осам
(8) дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати уз пријавни формулар достављају документацију (у овереној
копији). Доказ о испуњености услова из текста
конкурса из става 1.тачка 1), 3)-5), су саставни део пријаве на конкурс, а доказ из става
1.тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. На основу чл.154.ст.7. и
Закона о основама система васпитања и образовања установа конкурсна комисија ће доставити решење о избору кандидата по расписаном конкурсу. Пријаве слати поштом, на адресу
Зуботехничке школе, Станка Враза 63, Општина
Звездара, 11050 Београд.

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

Ванредни професор за ужу научну
област Социјална фармација и
фармацеутска пракса
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање
8 (осам), односно које има најмање 3 године
педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука из научне
области за коју се бира, научне, односно стручне радове објављене у научним часописима
или зборницима са рецензијама и способност за

наставни рад. Више научних радова од значаја
за развој науке у ужој научној области објављених у међународним или водећим домаћим часописима са рецензијама, односно оригинално
стручно остварење (пројекат, студију, патент,
оригинални метод и сл.), односно руковођење
или учешће у научним пројектима, објављен
уџбеник или монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област за коју се бира
и више радова саопштених на међународним
или домаћим научним скуповима. Завршен Фармацеутски факултет . Кандидати уз пријаву на
конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора
наука из одговарајуће научне области (фотокопије); биографију; списак радова; радове; уџбеник/монографију/практикум/збирку задатака
за ужу научну област за коју се бира ;извод из
матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија). Услови за
избор у звање су прописани: Законом о високом
образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету, Критеријумима за
стицање звања наставника на Универзитету у
Београду, Статутом Универзитета у Београду и
Статутом Фармацеутског факултета Универзитета у Београду. Напомена: пријаве кандидата са
прилозима се подносе у писаној форми Архиви
Факултета, Војводе Степе 450, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”

11060 Београд - Вишњица, Маршала Тита 101
тел. 011/2757-789

Обавештење о продужењу рока за подношење
пријава за конкурс на основу инструкције Министарства просвете науке и технолошког развоја.
Продужава се рок за подношење пријава на
конкурс објављен 11.03.2020. године у публикацији „ Послови” за пријем у радни однос на
неодређено време наставника разредне наставе са 100% радног времена - 5 извршилаца и
наставника математике са 100% радног времена - 2 извршиоца. Рок за подношење пријава на
конкурс продужава се 30 дана од дана престанка
ванредног стања односно до 06. јуна 2020. године, ког датума истиче рок за пријаву за конкурс.

ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА
ШКОЛА”БРАНКО ЖЕЖЕЉ”
Београд, Хајдук Станкова 2
тел. 011/2411-472

На основу Инструкције Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Број: 610-00326/2020-04 од 12.05.2020. године, о конкурсима објављеним пре или у току ванредног стања,
дајемо следеће обавештење: Продужава се рок
за подношење пријава на конкурс Грађевинске техничке школе „Бранко Жежељ”објављен
дана11.03.2020. године у часопису „Послови”,
за пријем у радни однос на неодређено време, за радна места:Дипломирани економиста
за финансијско рачуноводствене послове (шеф
рачуноводства), 1 извршилац; -радни однос
се заснива на неодређено време са100% радног времена, -наставник физике, 1 извршилац;
радни однос се заснива на неодређено време
са100% радног времена; чистачица, 1 извршилац, радни однос се заснива на неодређено време са100% радног времена. Рок за подношење
пријава на конкурс из тачке 1. ове Одлуке продужава се 30 дана од дана престанка ванредног стања, односно до 06. јуна 2020. године, ког
датума истиче рок за пријаву на конкурс.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ”

11000 Београд, Маријане Грегоран 62
тел. 011/2970-753

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава за конкурс на основу инструкције Министарства просвете науке и технолошког развоја. Продужава се рок за подношење
пријава на конкурс објављен 11.03.2020. године у публикацији „ Послови” за пријем у радни
однос на неодређено време наставника предметне наставе - српски језик и књижевност са
100% радног времена - 1 извршилац, наставника разредне наставе у продуженом боравку са
100% радног времена - 1 извршилац и стручни
сарадник - библиотекар, медијатекар са 100%
радног времена - 1 извршилац. Рок за подношење пријава на конкурс продужава се 30 дана
од дана престанка ванредног стања односно до
06. јуна 2020. године, ког датума истиче рок за
пријаву за конкурс.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ”

11000 Београд - Вишњичка Бања, Романа Ролана 67
тел. 011/2780-772

Обавештење о продужењу рока за подношење
пријава за конкурс на основу инструкције
Министарства просвете науке и технолошког
развоја. Продужава се рок за подношење пријава на конкурс објављен 11.03.2020. године у
публикацији „ Послови” за пријем у радни однос
на неодређено време наставника разредне
наставе са 100% радног времена - 6 извршилаца, наставника разредне наставе у продуженом
боравку са 100% радног времена - 4 извршиоца. Рок за подношење пријава на конкурс продужава се 30 дана од дана престанка ванредног стања односно до 06. јуна 2020. године, ког
датума истиче рок за пријаву за конкурс.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВАСА ПЕЛАГИЋ”
11210 Београд - Котеж, Милана Зечара 2
тел. 011/2712-982

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава за конкурс на основу инструкције Министарства просвете науке и технолошког развоја. Продужава се рок за подношење
пријава на конкурс објављен 18.03.2020. године у публикацији „ Послови” за пријем у радни
однос наставника српског језика са 66,67% радног времена - 1 извршилац, наставника физичког васпитања са 60% радног времена - 1 извршилац. Рок за подношење пријава на конкурс
продужава се 30 дана од дана престанка ванредног стања односно до 06. јуна 2020. године,
ког датума истиче рок за пријаву за конкурс.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ”
11000 Београд, Поенкареова 8
тел. 011/2762-261

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава за конкурс на основу инструкције Министарства просвете науке и технолошког развоја. Продужава се рок за подношење
пријава на конкурс објављен 18.03.2020. године у публикацији „Послови” за пријем у радни однос на неодређено време наставника
разредне наставе - 4 извршиоца, наставника
предметне наставе -историја на неодређено
време - 1 извршилац, наставника предметне
наставе - физичко васпитање на неодређено
време - 1 извршилац, наставника предметне
наставе на неодређено време - енглески језик
Бесплатна публикација о запошљавању

- 1 извршилац, чистачица на неодређено време - 1 извршилац, домар на неодређено време
- 1 извршилац и руководилац финансијско-рачуноводствених послова на одређено време
ради замене одсутне запослене преко 60 дана
са 100% радног времена - 1 извршилац. Рок за
подношење пријава на конкурс продужава се
30 дана од дана престанка ванредног стања
односно до 06. јуна 2020. године, ког датума
истиче рок за пријаву за конкурс.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ГРАБОВАЦ”
11508 Грабовац, Грабовац 179

Оглас ОШ „Грабовац”, објављен у листу Послови бр. 873 од 18.03.2020. поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА „СУТЈЕСКА”
11080 Земун, Задругарска 1

На основу Инструкције Министарства просвете, науке и технолошког развоја о конкурсима
објављеним пре или у току ванредног стања,
бр. 610-00-326/2020-04 од 12.05.2020. год., ОШ
„Сутјеска”, Земун, Задругарска 1, продужава
рок за подношење пријава кандидата поводом
конкурса објављеног у „пословима”, бр. 873 од
18.03.2020. год. (који је прекинут ванредним
стањем). рок за пријаву кандидата на објављени конкурс продужава се 30 дана од дана престанка ванредног стања, односно до 06.06.2020.
год., а у складу са Уредбом о примени рокова
у управним поступцима за време ванредног
стања („Сл. гласник РС”, бр. 41/20 и 43/20).
Датума 06.06.2020. год., истиче рок за подношење пријава на конкурс.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ „ОБРЕНОВАЦ”
11500 Обреновац, Милоша Обреновића 143
тел. 011 8723-240; 8727-851

Школа за основно образовање одраслих „Обреновац” из Обреновца обавештава да конкурс за
пријем у радни однос који је објављен у листу
„Послови” НЗС дана 18.03.2020. се наставља
тако што се рок за пријаву кандидата продужава 30 дана од дана престанка ванредног
стања, односно до 06.06.2020. године, а у складу са Уредбом о примени рокова у управним
поступцима за време ванредног стања („Сл.
гласник РС” бр 41/20 И 43/20), па сходно томе:
1. Наставља се расписан конкурс за пријем у
радни однос на неодређено време, а који је
објављен у листу Послови 18.03.2020. за следећа радна места:1 наставник математике са
100% радног времена - поновљен конкурс, 1
наставник историје са 60% радног времена. 2.
Рок за пријаву кандидата продужава се 30 дана
од дана престанка ванредног стања, односно до
06.06.2020.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕЛИЦА МИЛОВАНОВИЋ”
11450 Сопот, Кнеза Милоша 12
тел. 011/ 8251-111

Наставник разредне наставе
Стручни сарадник - психолог
Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, поред
општих услова прописаних чланом 24. став
1. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,

13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 аутентично тумачење), услове прописане чланом 139. и 140. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020,
даље: Закон): 1) да има одговарајуће образовање: 1а) за наставника или стручног сарадника 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; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинује целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; (2) 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 степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); 1б)
за чистачицу основно образовање и васпитање
у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Јелица Миловановић” у Сопоту; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
има држављанство Републике Србије; 5) да зна
српски језик.
ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
који у штампаној форми доставља школи.Уз
попуњени пријавни формулар доставити: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању (кандидати који су студије уписали почев од 10.05.2005. године достављају
оверене копије и за основне академске и за
мастер академске студије)/оверену копију сведочанства о завршеном основном образовању
и васпитању; уверења или потврде надлежних органа (МУП, суд и Повереник за заштиту равноправности, оригинали, не старији од
6 месеци) да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела са правним последицама у смислу члана 139. став 1.
тачка 3) Закона и да није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија,
не старије од 6 месеци); радну биографију.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Доказ
о знању српског језика, на коме се остварује
образовно-васпитни рад, доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику. Пријава на конкурс мора
садржати актуелни број телефона и тачну адресу пребивалишта кандидата. Конкурс спроводи
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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 децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Пријаве са документима којима се доказује испуњеност услова
конкурса доставити на адресу: Основна школа
„Јелица Миловановић”, Кнеза Милоша 12, 11450
Сопот, у затвореној коверти са назнаком „За
конкурс”, путем поште или лично у канцеларију
секретара школе од 09:00 до 12:00 часова радним данима. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон: 011/8251-111.

ОШ „СКАДАРЛИЈА”
11000 Београд, Француска 26
тел. 011/7247-445

Наставника разредне наставе - за
рад у продуженом боравку
3 изршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу
са Закона и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник” бр. 11/19): професор разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељскомшколом,професор разредне наставе и енглеског
језика за основну школу,мастер учитељ,дипломирани учитељ-мастер, професор разредне
наставе и ликовне културе за основну школу.

Наставник технике и технологије
и техничког и информатичког
образовања
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са
Закона и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”
бр. 11/19): професор техничког образовања,
професор технике, професор технике и информатике, професор информатике и техничког
образовања, професор техничког образовања
и машинства, професор технике и машинства,
професор машинства, професор електротехнике, професор техничког образовања и техничког цртања, професор техничког образовања и
физике, професор физике и основа технике, професор техничког образовања и хемије, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани професор физике
и основа технике за основну школу, професор
физике и основа технике за основну школу, професор техничког образовања и васпитања, професор техничког васпитања и образовања, професор политехничког образовања и васпитања,
професор политехничког васпитања и образовања, професор политехничког образовања,
професор технике и графичких комуникација,
професор производно-техничког образовања,
дипломирани педагог за техничко образовање,
дипломирани педагог за физику и основе технике, професор основе технике и производње, професор политехнике, професор технике и медија-
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текарства,професор техничког образовања и
медијатекар, дипломирани физичар-професор
физике и основатехнике за основну школу-мастер, дипломирани професор физике и основа
технике за основну школу-мастер, дипломирани
професор технике и информатике-мастер, дипломирани професор технике-мастер, дипломирани
професор технике и информатике, мастер професор информатика и технике, професор основа
технике и информатике, мастер професор технике и информатике за електронски учење, мастер
професор предметне наставе (претходно завршене студије орвог степена из областо техничког и
информатичког образовања).

ОСНОВНА ШКОЛА „ПАВЛЕ САВИЋ”
11000 Београд, Косте Нађа 25

Допуна огласа за радно место професор математике. По огласу објављеному листу „Послови” за радно место професор математике дана
11.03.2020 год. рок за пријаву за наведено радно место продужава се за још четири дана, тако
да последњи дан рока за пријаву на конкурс
истиче у року од четири дана од дана објављивања ове допуне огласа.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАНКО КАТИЋ”
11453 Рогача, Космајска 153
тел. 011/8255-021

Секретар школе
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из
области правних наука: на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образоавње до
10. септембра 2005.год, или на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) из области правних наука.

Чистачица
УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена
способности за рад са ученицима; да није лице
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, одузимања малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и другоих 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 на којемсе остварује
образовно-васпитни рад. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: попуњенпријавни
формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,потписана пријава са биографијом, оригинал или оверена копија дипломе
о стеченом образовању, односно уверења,ако
диплома није издата, оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених,
оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству, не старије од шест месеци,
уверење о неосуђиваности за кривична дела
из чл.139. став 1.тачка 3. Закона о основама
система обраовања и васпитања,не старије од
шест месеци, доказо познавању језика на коме
се изводи образовно васпитни рад са децом
и ученицима. (Уколико кандидат није стекао
средње, више или високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је
положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе). Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима (лекарско уверење) прибављаизабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Тестирање кандидата, који уђу у ужи
избор,у погледу психолошке проценеспособности за рад са децом и ученицима организује
школа код Националне службе за запошљавање. Неблаговремене илинепотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази у оригиналу или фотокопији, овереној
код надлежног органа, неће се разматрати.
Пријаве за конкурс се подносе у у затвореним
ковертама, са назнаком „За конкурс”, поштом
на на наведену адресу школе. Информације на
тел. 011 7247- 445.

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: кандидат за директора школе треба
да испуњава услове прописане члановима 122,
139. и 140. став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 27/18
- др. закон) и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, број 108/15); да
има одговарајуће високо образовање стечено
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука, на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; да испуњава услове
за наставника или стручног сарадника основне
школе; да има дозволу за рад (лиценцу) за
наставника, васпитача или стручног сарадника;
обуку и положен испит за директора установе;
да има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Комисија за избор директора цениће и доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника) као
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања, ако
је кандидат претходно обављао дужност директора школе. Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију,
податке о кретању у служби или радном односу
и предлог плана рада за будући мандатни период; оверен препис/оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању;
оригинал уверења о држављанству издатог у
претходних 6 месеци или оверен препис/фотокопију истог; оригинал или оверен препис/
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фотокопију лиценце односно уверења о положеном стручном испиту (дозволи за рад); обуку или положен испит за директора (пријава се
неће сматрати непотпуном без доказа о положеном испиту за директора, а изабрани кандидат биће дужан да у законском року положи
наведени испит у складу са чланом 122. Закона
о основама система образовања и васпитања);
потврду да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања (не
старију од 6 медеци); уверење суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем нардбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом (оригинал или оверена фотокопија, издато након објављивања
конкурса); уверење надлежне ПУ - МУП-а да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривична дела из чл. 139.
ст. 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месци);
уколико се на конкурс пријави лице које је
претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави оверену фотокопију
извештаја о спољашњем вредновању школе,
доказ о резултату стручно-педагошког надзора
и оцену спољашњег вредновања; доказ да зна
језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад, уколико одговарајуће обарзовање није стечено на том језику. Лекарско уверење о томе
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси
се пре закључења уговора о раду и то у оригиналу издатом у последњих 6 месеци или овереној фотокопији истог. Рок за пријављивање
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у
публикацији НСЗ „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.
Фотокопије докумената које нису оверене неће
се узети у разматрање. Пријаве са потребном
документацијом о испуњености услова слати
на адресу: Основна школа „Јанко Катић”, 11453
Рогача, Космајска 153, Телефон: 011/8255-021.

ОШ „МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ”
11400 Младеновац, Краља Александра Обреновића 25
тел/факс: 011/8231-388
e-mail: mzivojinovic@mts.rs

На основу Инструкције Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Број: 61000-326/2020-04 од 12.05.2020. године, о конкурсима објављеним пре или у току ванредног
стања, дајемо следеће обавештење: 1. продужава се рок за подношење пријава на конкурс
ОШ „Момчило Живојиновић” у Младеновцу,
објављен дана 18.03.2020. године у листу
„Послови” бр.873, за пријем у радни однос на
неодређено време, за радна места:1. Наставник предметне наставе-наставник математике,
на неодређено време са пуним радним временом (100% норме) -2 извршиоца у матичној
школи у Младеновцу; 2. Наставник предметне
наставе-наставник ликовне културе и слободних наставних активности, на неодређено време са пуним радним временом (100% норме) -1
извршилац у матичној школи у Младеновцу за
70% норме и у издвојеном одељењу у Дубони
за 30% норме; 3. наставник разредне нсатаве,
на неодређено време са пуним радним временом (100% норме) - 2 извршиоца у матичној
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школи у Младеновцу; 4. наставник разредне
нсатаве, на неодређено време са пуним радним временом (100% норме) - 1 извршилац у
издвојеном одељењу у Дубони, 5. наставник
предметне наставе - наставник информатике
и рачунарства, на неодређено време са пуним
радним временом (100% норме) - 1 извршилац
у матичној школиу Младеновцу за 90% нормеи
у издвојеном одељењу у Дубони за 10% норме.
Рок за подношење пријава на конкурс из тачке
1. ове Одлуке продужава се 30 дана од дана
престанка ванредног стања, односно до 06. јуна
2020. године, ког датума истиче рок за пријаву
на конкурс.

науке и технолошког развоја: 1. оверена фотокопија дипломе, 2. оверена фотокопија стручног испита-лиценце (уколико кандидат има
лиценцу), 3.уверење о држављанству Републике Србије - не старије од 6 месеци, 4. извод из
матичне књиге рођених, 5. уверење из МУП-а
о некажњавању - не старије од 6 месеци, 6.
потврду о језику на коме се остварује образовно-васпитни рад. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАНКО КАТИЋ”

11000 Београд, Здравка Челара 16
тел. 011/2080-512

11453 Рогача, Космајска 153
тел. 011/8251-021

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

УСЛОВИ: услови за рад заинтересованих кандидата на наведеномрадном месту и потребна
документација за исто, објављени су у публикацији „Послови” од 11.03.2020. године. С обзиром да рок од 8 дана за пријављивање на конкурс није истекао услед проглашења ванредног
стања, обавештавамо све кандидате да је
поводом одлуке Народне скупштине о укидању
ванредног стања („Службени гласник РС”, број
65/20) која је ступила на снагу 6. маја 2020.
године, рок за пријаву на конкурс, продужен
још пет дана, од дана објављивања конкурса.
Пријаве на конкурс могу се доставити путем
поште на адресу школе: ОШ „Јанко Катић”
Рогача, Космајска, 153-11453 Рогача, са назнаком „За конкурс за радно место (навести радно
место за које се кандидат пријављује). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у обзир. Документа се по окончању конкурса
не враћају кандидатима. Ближе информације
о конкурсу, могу се добити на број телефона:
061/279-3552 и 063/737-3343, радним данима
од 09.00 до 13.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВОЈВОДА СТЕПА”
11000 Београд, Војводе Степе 520
тел. 011/3945-259

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања

Наставник математике
УСЛОВИ: високо образовање, VII/1 степен стручне спреме-мастер одговарајућег занимања, да
има држављанство Републике Србије; да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или 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 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.
ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од објављивања конкурса. Потребно приложити уз
одштампани пријавнии формулар са званичне интернет странице Министарства просвете,

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И
КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Наставник у звању професора
струковних студија за област
Организационе науке, ужа
област Информациони системи и
технологије
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама трећег степена - доктор наука у научној области за коју се бира; Објављени научни
односно стручни радови у научним часописима
и зборницима, са рецензијом; показује смисао
и способностза наставни рад и има педагошко
искуство.

Наставник у звању предавач
за област Електротехничко и
рачунарско инжењерство, ужа
област Интернет технологије
на одређено време од две године

УСЛОВИ: стечен академски назив магистар,
односно најмање стручни назив специјалисте
академских студија у научној односно стручној области за коју се бира; Објављени стручни радови у последњих пет година, да показује
смисао и способностза наставни рад и да има
педагошко искуство.

Сарадник у звању асистента,
Електротехничко и рачунарско
инжењерство, ужа област Интернет
технологије
на одређено време од три године
2 извршиоца

УСЛОВИ: стечен статус студента докторских
студија, сваки од претходних степена студија завршен са просечном оценом најмање
осам (8), Објављени научни и стручни радови
у одговарајућој области и да показује смисао
и способностза наставни рад. Предностимају
кандидати који поседују знања из области Оперативних система, База података, Објектно
оријентисаног и Wеб програмирања.

Сарадник у звању сарадник у
настави за област Електротехничко
и рачунарско инжењерство, ужа
област Интернет технологије
на одређено време од годину дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: стечен статус студента мастер академских студија или специјалистичких академских
студија, студије првог степена студија завршене
са просечном оценом најмање осам (8). Изузетно, стечен статус студента мастер струковних
студија или специјалистичких струковних студија, студије првог степена студија завршене
са просечном оценом најмање осам (8). Предностимају кандидати који поседују знања из
области Оперативних система, База података,
Објектно оријентисаног и Wеб програмирања.
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ОСТАЛО: поред наведених услова кандидати
који се пријављују на конкурс треба да испуњавају услове предвиђене одредбама Закона о
високом образовању и Правилником о организацији и систематизацији радних места Школе.
Кандидати подносе: пријава на конкурс са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству, извод из матичне књиге рођених у
оригиналу или овереној фотокопији, уверење
о држављанству у оригиналу или овереној
фотокопији, оверена фотокопија дипломе о
стеченом високом образовању, списак научних
радова и саме радове. Пријаве са прилозима
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на следећу адресу: Висока
школа струковних студија за информационе и
комуникационе технологије, Београд, Здравка Челара 16 са назнаком „За јавни конкурс са
називом радног места на које се конкурише”.
Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви тражени докази у оригиналу или овереној
фотокопији неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВОЈВОДА СТЕПА”
11000 Београд, Војводе Степе 520
тел. 011/3945-259

Директор школе

на период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат за директора Школе треба
да испуњава услове прописане члановима 122.,
139. и 140. ст.1. и 2. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. Гл. РС” бр. 88/17,
27/18 - др закони и 10/19), 1) има одговарајуће
високо образовање за наставника основне школе, за педагога или психолога школе стечено: на
студијама другог степена (мастер академске студије,мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука(лице мора да има завршене студије првог
степена из научне,односне 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. 2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или 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 правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у складу са законом
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад (лиценцу)за
наставника, педагода или психолога; 7) да има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; 8) да има положен
испит за директора установе. Директор се бира
на период од четири године. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да приложи: 1.оверен препис/ оверену фотокопију дипломе о сте-
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ченом одговарајућем високом образовању(не
старије од 6 месеци); 2.оверен препис/ оверену
фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту(не старије од
6 месеци); 3. потврду да има најмање 8 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања(оригинал или оверена фотокопија не старији од 6 месеци); 4. уверење надлежног суда
да против кандидата није покренут кривични
поступак, донета наредба о спровођењу истраге, подигнута оптужница или донето решење о
одређивању притвора (оригинал или оверена
фотокопија не старији од 6 месеци); 5. 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 (оригинал или оверена фотокопија
не старији од 6 месеци); 6. уверење привредног
суда да кандидат није осуђиван за привредни
преступ у вршењу раније дужности (оригинал
или оверена фотокопија не старији од 6 месеци); 7. лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (оригинал не старији од 6 месеци); 8.
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија не старији од 6
месеци); 9. извод из матичне књиге рођених са
холограмом; 10. доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) ако га поседује; 11. доказ о
резултату стручно педагошког надзора школе и
оцену спољашњег вредновања (само кандидати
који који су претходно обављали дужност директора школе); 12. оверен препис или оверену
фотокопију лиценце за директора школе (ако је
кандидат поседује); 13. радна биографија и преглед кретања у служби; 14. план и програм рада
директора школе. Доказ о знању српског језика,
на коме се остварује образовно-васпитни рад
доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику. Кандидат
изабран за директора школе који нема положен испит за директора дужан је да га положи
у року од 2 године од дана ступања на дужност,
у складу са условима прописаним законом. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја и одштампани формулар
заједно са пријавом на конкурс за избор директора и комплетном документацијом доставља лично или поштом на адресу : ОШ „Војводе Степе”
бр. 520,11221 Београд са назнаком „Конкурс за
избор директора школе”. Рок за пријављивање
на конкурс је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације
могу се добити у секретаријату Школе лично или
позивом на телефон 011/3945-259.

ОШ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА”
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 15

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава на конкурс. На основу Инструкције Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Број: 610-00-326/2020-04 од
12.05.2020. године, о конкурсима објављеним
пре или у току ванредног стања, дајемо следеће обавештење: 1. продужава се рок за подношење пријава на конкурс Основне школе
„Бановић Страхиња” у Београду објављен дана
18.03.2020. године у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање, за пријем
у радни однос на неодређено време, за радно
место наставник техничког и информатичког
образовања са 60% радног времена-један извршилац. 2. Рок за подношење пријава на конкурс
из тачке 1. ове Одлуке продужава се 30 дана
од дана престанка ванредног стања, односно до
06. јуна 2020. године, ког датума истиче рок за
пријаву на конкурс.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДР АРЧИБАЛД РАЈС”

11000 Београд, Патриса Лумумбе 5
тел. 011/2772563

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава за конкурс на основу инструкције Министарства просвете науке и технолошког развоја. Продужава се рок за подношење
пријава на конкурс објављен 11.03.2020. године у публикацији „ Послови” за пријем у радни
однос на неодређено време наставника разредне наставе са 100% радног времена - 3 извршиоца и наставника енглеског језика са 100%
радног времена - 1 извршилац, секретара установе - 1 извршилац, чистачице - 2 извршиоца.
Рок за подношење пријава на конкурс продужава се 30 дана од дана престанка ванредног
стања односно до 06. јуна 2020. године, ког
датума истиче рок за пријаву за конкурс.

ОСНОВНА ШКОЛА „КОСТА ЂУКИЋ”
11400 Младеновац, Краља Петра Првог 339
тел/факс 011/8231-385
тел. 011/8233-155
e-mail: direktorkdj@gmail.com

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава на конкурс: на основу инструкције министарства просвете, науке и технолошког развоја, Број: 610-00-326/2020-04 од
12.05.2020. године, о конкурсима објављеним
пре или у току ванредног стања, дајемо следеће обавештење: 1. Продужава се рок за подношење пријава на конкурс ОШ „Коста Ђукић”
Младеновац објављен дана 11.03.2020. године
у листу НСЗ „Послови”, за пријем у радни однос
на неодређено време, за радно место: Секретар установе за рад у матичној школи са 100%
радног времена. 2. Обзиром да је преостало 4
(четири) дана за подношење пријава кандидата по конкурсу, рок за подношење пријава на
конкурс из тачке 1. ове Одлуке продужава се
30 (тридесет) дана од дана престанка ванредног стања, односно до 06. јуна 2020. године,
ког датума истиче рок за пријаву на конкурс.

ОСНОВНА ШКОЛА „РАДЕ ДРАИНАЦ”
11211 Београд - Борча, Ковиловска 1
тел. 011/3322-950

УСЛОВИ: обавештење о продужењу рока
за подношење пријава за конкурс на основу инструкције Министарства просвете науке и технолошког развоја. Продужава се рок
за подношење пријава на конкурс објављен
18.03.2020. године у публикацији „ Послови”
за пријем у радни однос на неодређено време
наставника биологије са 80% радног времена 1 извршилац и наставника математике са 100%
радног времена - 1 извршилац. Рок за подношење пријава на конкурс продужава се 30 дана
од дана престанка ванредног стања односно до
06. јуна 2020. године, ког датума истиче рок за
пријаву за конкурс.

ОШ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
11030 Београд, Пожешка 52
тел. 3554-845

Наставник српског језике
50% радног времена

Чистачица
УСЛОВИ: 1. VII степен стручнеспреме у наведеном звању. кандидат мора да поседује одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилноком
о врсти стручне спреме наставника истручног
сарадника у основнојшколи; 2. I степен стручне
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спреме -школа. Кандидат мора да поседује одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилноком о систематизацији радних места. Кандидат
поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24. Законаораду, треба да испуњава
ипосебне услове из чл. 139. Закона оосновама
система образовања и васпитања (Сл. гл. РС
бр. 88/17, 27/18, 10/19). Пријаве за заснивање
радног односа са одговарајућом документацијом којом се доказује испуњеност услова, а то
је: фотокопија дипломе, фотокопију извода из
матичне књиге рођених, фотокопија уверења о
држављанству. Фотокопије тражених докумената морају бити оверене. Лекарско уверење
кандидат доставља пре закључивања уговора о
раду. Уверење о неосуђиваности правоснажном
пресудом за кривична дела утврђено 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 провери психофизичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши
надлежна служба за послове запошљавања Рок
за пријаву је 8 дана оддана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у обзир. Пријаве са документацијом
послати на горе наведену адресу.

ГИМНАЗИЈА
11400 Младеновац, Краља Александра
Обреновића 25
тел. 011/8231-366

Обавештење о продужењу конкурса. У складу са
Уредбом о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања(„Сл. гласник РС”,
бр.41/20 и 43/20) продужава се рок за пријаву на
конкурс на неодређено време за радна места: 1
наставник историје са пуним радним временом, 1
наставник физичког васпитања са пуним радним
временом и 2 наставника руског језика са по 60%
радног времена. Kонкурс је био објављен дана
11.03.2020. године и до доношења Одлуке опроглашењу ванредног стањапротекло је 4 дана, а
остало је још 4 дана за пријаву на конкурс. Рок
за пријаву кандидата по наведеном конкурсу се
продужава за 30 дана од дана престанка ванредног стања, односно до 06.06.2020. године. Кандидати који су доставили пријаве и документацију
на конкурс не требапоново да достављају исте.
Текст конкурса се налази у архиви листа „Послови” број 872 од дана 11.03.2020. године.

ОСНОВНА ШКОЛА „СТЕВАН СРЕМАЦ”
11211 Борча, Трг ослобођења 3
тел. 011/3326-580

Наставник физике

са 80% радног времена, односно за 32
сата недељно
УСЛОВИ: кандидат мора да има одговарајуће образовање у складу са чланом 139. и
140. Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018,10/2019и 6/2020); кандидат мора да
има одговарајуће 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. године; да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (доказ се доставља
при закључењу 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, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
Бесплатна публикација о запошљавању

малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. (односи се на кандидате који
образовање нису стекли на српском језику).
ОСТАЛО: кандидати су дужни да доставе:
Пријавни формулар доступан на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; Уверење о неосуђиваности (оргинал или оверену
фотокопију), не старије од 6 месеци; Уверење
о држављанству (оргинал или оверену фотокопију), не старије од6 месеци; Извод из матичне
књиге рођених (оргинал или оверену фотокопију); Кандидат који није стекао образовање на
српском језику доставља доказ о знању српског
језика на коме се изводи образовно - васпитни рад. Пријаве слати на адресу школе „Стеван
Сремац”, Трг ослбођења 3, Београд, 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: 011/3326580.

свете, науке и технолошког развоја РС, у делу
„Ново на сајту”, на адреси: http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc, 3) оверену фотокопију дипломе или уверења о дипломирању, 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 дискриминаторно понашање,
које издаје надлежна полицијска управа (не
старије од 6 месеци), 7) доказ о познавању
језика на ком се остварује образовно-васпитни
рад подноси кандидат који није стекао диплому
на српском језику, а доказ треба да буде издат
од стране високошколске установе надлежне
за издавање таквих докумената (оригинал или
оверена фотокопија). Фотокопије које се подносе морају бити оверене од стране надлежног органа, у супротном неће се узети у разматрање, као ни непотпуне и неблаговремене
пријаве. Кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат који буде изабран пре закључења уговора
о раду доставља уверење о здравственој способности, не старије од шест месеци. Пријаве
са потребном документацијом доставити лично или поштом, на горе наведену адресу школе, са назнаком „ Пријава на конкурс „. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 (осам) дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ”

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ДУКИЋ”

11000 Београд, Маријане Грегоран 62
тел. 011/2970-753

11000 Београд, Дантеова 52
тел. 011/2971-006

Наставник рачунарства и
информатике

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава за конкурс на основу инструкције Министарства просвете науке и технолошког развоја. Продужава се рок за подношење
пријава на конкурс објављен 10.03.2020. године у публикацији „ Послови” за пријем у радни
однос на одређено време радно место директора - 1 извршилац. Рок за подношење пријава на конкурс продужава се 30 дана од дана
престанка ванредног стања односно до 06. јуна
2020. године, ког датума истиче рок за пријаву
за конкурс.

са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1) да има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) по
пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
према прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005; 2) да испуњава
услове прописане Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („ Сл. гласник - Просветни гласник РС „, бр. 11/2012., 15/2013., 2/2016.,
10/2016., 2/2017. и 3/2017.); 3) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5) да има држављанство Републике Србије; 6) да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидати треба да доставе: 1)
пријаву на конкурс са основним биографским
подацима (својеручно потписану), 2) одштампан и попуњен пријавни формулар преузет са
званичне интернет странице Министарства про-

ДЕСЕТA ГИМНАЗИЈА
„МИХАЈЛО ПУПИН”

11070 Нови Београд, Антифашистичке борбе
1а
тел. 011/311-4142

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава на конкурс: на основу Инструкције Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Број: 610-00-326/2020-04 од
12.05.2020. године, о конкурсима објављеним
пре или у току ванредног стања, дајемо следеће обавештење:
1. Продужава се рок за подношење пријава
на конкурс Десете гимназије „Михајло Пупин”,
из Новог Београда, објављен дана18.03.2020.
године у публикацији „Послови”, за пријем у
радни однос на неодређено време за радна места: наставника предметне наставе- биологија са
60% радног времена,1 извршилац, и чистачице,
са 72%, радног времена,1 извршилац.
2. Рок за подношење пријава на конкурс из тачке 1. ове Одлуке продужава се 30 дана од дана
престанка ванредног стања, односно до 06. јуна
2020. године, ког датума истиче рок за пријаву
на конкурс.
20.05.2020. | Број 882 |
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРО СТРУГАР“

Нови Београд, Милутина Миланковића 148

1. Наставник разредне наставе
2 извршиоца

2. Настaвник математике
3. Наставник физичког и
здравственог васпитања

7. Чистачица

4. Наставник математике

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним чланом 139. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије” бр. 88/2017, 27/2018 - др.
Закони, 10/2019 и 6/20) и Уредбом о каталогу
радних места у јавним службама и дугим организацијама у јавном сектору („Сл. гласник РС”,
број 81/17, 6/18 и 43/18) и то ако: има I степен стручне спреме - основно образовање; има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
има држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

са 66,67% радног времена

5. Наставник српског језика и
књижевности
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним чланом 139. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије” бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закони, 10/2019 и 6/20) и то ако: има одговарајуће образовање из члана 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије” бр. 88/2017,
27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/20) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и
11/2019); има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије;
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.

6. Домар/мајстор одржавања
Услови: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним чланом 139. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије” бр. 88/2017, 27/2018 - др.
Закони, 10/2019 и 6/20) и Уредбом о каталогу
радних места у јавним службама и дугим организацијама у јавном сектору („Сл. гласник РС”,
број 81/17, 6/18 и 43/18) и то ако: има средње
образовање у трајању од три године (III степен стручне спреме) – квалификовани радник:
бравар, водоинсталатер, столар или друго занимање које даје знање и способност за одржавање инсталација школе у исправном стању
или средње образовање у трајању од четири
године (IV степен стручне спреме) - машинског, електро-техничког или грађевинског
смера; има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
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за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије;
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
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2 извршиоца

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи и то: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању; оригинал или
оверену копију доказа о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од
6 месеци). Рок за достављање пријавног формулара са наведеном документацијом је осам
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Конкурс спроводи конкурсна
комисија коју именује директор школе. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати
који су изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор

са кандидатима са листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицимакандидат прибавља пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговременe пријаве неће се разматрати. Пријавни формулар са документацијом
доставити на адресу школе: ОШ „Ђуро Стругар”,
Милутина Миланковића број 148, 11070 Нови
Београд, са назнаком „За конкурс“. Сва обавештења се могу добити у секретаријату школе
на телефон 011/6140-414.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ШАНТИЋ”

11130 Калуђерица, Краља Петра Првог 9
тел. 011/3410655

Обавештење: У складу са Одлуком Народне
скупштине о укидању ванредног стања („Сл.
гласник РС”, број 65/20) и дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја
број: 610-00-326/2020-04 од дана 12.05.2020.
године, Основна школа „Алекса Шантић” у
Калуђерици обавештава све заинтересоване
кандидате да је продужен рок за подношење
пријава на конкурс објављен у публикацији
„Послови” бр. 872 од 11.03.2020. године. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова за пријем у радни однос достављају се на
адресу ОШ „Алекса Шантић”, ул.Краља Петра
Првог бр.9, 11130 Калуђерица, са назнаком „За
конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве,
као и пријаве са неовереном документациојм
неће се разматрати. Рок за достављање пријава је четири дана од дана објављивања обавештења, односно до 25.05.2020. године. Све
додатне информације могу се добити радним
данима од 8,00 до 12,00 часова, на број телефона: 069/844-0804

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ДУКИЋ”

11060 Палилула, Дантеова 52

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог
образовања за наставника, педагога или психолога, и то за рад у школи оне врсте и подручја
рада којој припада школа: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, при чему мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Потребно је да кандидат: има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
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човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
као и да није правноснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности; има
држављанство Републике Србије; поседује дозволу за рад наставника и/или стручног сарадника; да има завршену обуку и положен испит
за директора установе (Изабрани директор који
нема положен испит за директора, дужан је да
га положи у року до две године од дана ступања на дужност.); има најмање осам година
рада у установи, на пословима образовања и
васпитања, после стеченог одговарајућег образовања; зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да поднесе: доказ о држављанству Републике
Србије и извод из матичне књиге рођених (не
старији од 6 месеци); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу; доказ о
знању српског језика (кандидати који су одговарајуће образовање стекли на српском језику
не подносе овај доказ); доказ да има обављену
обуку и положен испит за директора (уколико
је кандидат поседује); доказ да има најмање
осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (извод из ПИО фонда);
доказ 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 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 груп
кривичних дела против полне слободе, групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); доказ да није правноснажно осуђиван за
привредни преступ у вршењу раније дужности
(уверење издато по објављивању конкурса);
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
(доказ подносе само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе);
доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата - извештај просветног саветника (доказ подносе кандидати који поседују извештај); лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима (не старије од 6 месеци) - доказ о испуњености овог услова подноси се пре закључења уговора; радну биографију са кратким прегледом кретања у служби.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве са потребном
документацијом подносе се у затвореној коверти, на адресу школе, лично, радним данима од
09.00 до 14.00 часова, или препоручено поштом
са назнаком: „За конкурс за избор директора
школе”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране. Министар бира директора у року од 30 дана од дана пријема документације коју му је доставио Школски одбор и
доноси решење о његовом именовању, о чему
школа обавештава сва лица која су се пријавила на конкурс.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШКО РАДОВИЋ”

Београд, Булевар Зорана Ђинђића 112

Обавештење опродужењу рока за
подношење пријава на конкурс
1. Продужава се рок за подношење пријава на
конкурс за избор директора ОШ „Душко Радовић”, објављеног дана 11.03.2020. године у публикацији „Послови”.
2. Рок за подношење пријава на конкурс продужава се 30 дана од дана престанка ванредног
стања, односно до 06. јуна 2020. године, а у
складу са Уредбом о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања
(„Службени гласник РС”, бр. 41/20 и 43/20),
Инструкцијом Министарства просвете, науке
и технолошког развоја број 610-00-326/202004 од 12.05.2020. године и Одлуком Школског
одбора дел. бр. 300/1 од 13.05.2020. године.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШКО РАДОВИЋ”

Београд, Булевар Зорана Ђинђића бр.112

Обавештење опродужењу рока за
подношење пријава на конкурс
1. Продужава се рок за подношење пријава
на конкурс Основне школе „Душко Радовић”,
објављен дана 18.03.2020. године у публикацији „Послови”, за пријем у радни однос на
неодређено време, за радна места: наставник
физичког и здравственог васпитања, наставник
информатике и рачунарства, наставник разредне наставе, наставник физике са 60% радног
времена, наставник немачког језика са 65%,
радног времена, секретар школе и домар, из
објављеног конкурса.
2. Рок за подношење пријава на конкурс из тачке 1. овог Обавештења продужава се 30 дана
од дана престанка ванредног стања, односно
до 06. јуна 2020. године, а у складу са Уредбом о примени рокова у управним поступцима
за време ванредног стања („Службени гласник
РС”, бр. 41/20 и 43/20), и Инструкције Министарства просвете, науке и технолошког развоја
број 610-00-326/2020-04 од 12.05.2020. године.

ОШ „РАТКО МИТРОВИЋ”
11070 Нови Београд, Омладинских бригада 58
тел. 011/214-39-65, 311-17-79

Обавештење
Основна школа „Ратко Митровић” обавештава
да се рок за пријаву кандидата на објављени
конкурс за пријем у радни однос, на неодређено време због ванредног стања продужава до
06.06.2020. године. Текст конкурса је објављен
у листу „Послови” 11.03.2020. године за следећа радна места:

1. Наставник разредне наставе
3 извршиоца

2. Наставник српског језика
3. Наставник немачког језика
4. Наставник физичког васпитања
5. Шеф рачуноводства
6. Домар
7. Спремачица

8. Наставник математике
9. Наставник географије

за 75% радног времена, на неодређено
време

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРО СТРУГАР”
Нови Београд, Милутина Миланковића 148

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Настaвник математике
Наставник физичког и здравственог
васпитања
Наставник математике

са 66,67% радног времена

Наставник српског језика и
књижевности
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним чланом 139. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије” бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закони, 10/2019 и 6/20) и то ако: има одговарајуће образовање из члана 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије” бр. 88/2017,
27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/20) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и
11/2019); има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије;
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.

Домар/мајстор одржавања
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним чланом 139. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије” бр. 88/2017, 27/2018 - др.
Закони, 10/2019 и 6/20) и Уредбом о каталогу
радних места у јавним службама и дугим организацијама у јавном сектору („Сл. гласник РС”,
број 81/17, 6/18 и 43/18) и то ако: има средње
образовање у трајању од три године (III степен стручне спреме) - квалификовани радник:
бравар, водоинсталатер, столар или друго занимање које даје знање и способност за одржавање инсталација школе у исправном стању
или средње образовање у трајању од четири
године (IV степен стручне спреме) -машинског,
електро-техничког или грађевинског смера; 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 затво20.05.2020. | Број 882 |
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Наука и образовање

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

Чистачица

2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним чланом 139. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије” бр. 88/2017, 27/2018 - др.
Закони, 10/2019 и 6/20) и Уредбом о каталогу
радних места у јавним службама и дугим организацијама у јавном сектору („Сл. гласник РС”,
број 81/17, 6/18 и 43/18) и то ако: има I степен стручне спреме - основно образовање; има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
има држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи и то: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању; оригинал или
оверену копију доказа о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање излостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од
6 месеци). Рок за достављање пријавног формулара са наведеном документацијом је осам
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Конкурс спроводи конкурсна
комисија коју именује директор школе. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати
који су изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
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сија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима. 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. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицимакандидат прибавља пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговременe пријаве неће се разматрати. Пријавни формулар са документацијом
доставити на адресу школе: ОШ „Ђуро Стругар”,
Милутина Миланковића број 148, 11070 Нови
Београд, са назнаком „За конкурс”.

ПЕТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„РАКОВИЦА”
Београд, Хасанагинице 8
тел. 066/8888-976

Обавештење и исправка и огласа објављеног у
ПДФ издању листа „Послови” 18.03.2020. године: на основу Уредбе о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања („
Службени гласник РС” број 41/20 и 43/20) и
Инструкције о конкурсима пре или током ванредног стања Министарства просвете, науке и
технолошког развоја бр: 610-00-326/2020-04 од
12.05.2020. године обавештавамо вас да рок
за пријаву кандидата по конкурсу објављеном
у публикацији „Послови” Националне службе
за запошљавање број 873 од 18.03.2020. године за радна места Наставник српског језика и
књижевности са непуним радним временом од
66,67% (исправка објављеног огласа) и Чистачица са 65%, под објављеним и неизмењеним
условима истиче дана 06.06.2020. године.
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), кандидати требају да
испуњавају услове предвиђене чланом 139.
и чланом 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) и Правилником о
степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр.8/15,
11/16, 13/16, 2/17, 13/18 и 7/2019): 1) поседује
одговарајуће високо образовање 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 или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовања до 10. септембра 2005. године; 2) има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (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 - потврда факултета да је наставу

на студијама слушао на српском језику (доказ
достављају кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику); Докази о испуњености услова из става 1. тачка 1),
3), 4) и 5) саставни су део пријаве 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 просвете, 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 фотокопију уверења о држављанству, оригинал или
оверену фотокопију доказа о неосуђиваности
(доказ не старији од 6 месеци); оригинал или
оверену фотокопију дозволе за рад-лиценцу.
Пријава кандидата који није положио испит за
лиценцу неће се сматрати непотпуна а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском
року положи испит. 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
06.06.2020. године на адресу: Пета економска
школа „Раковица”, Хасанагинице 8, Београд
или лично у секретаријату школе. Напомена:
У току је реконструкција и надоградња објекта Пете економске школе „Раковица” и лична
достава пријава је у просторијама ОШ „Иво
Андрић”, Ивана Мичурина 38а (секретаријат
Пете економске школе „Раковица”) од 09,00 до
15,00 часова. Све додатне информације могу се
добити на број телефона 066-8888-976, сваким
радним даном од 09-15 часова.

ОШ „МЛАДОСТ”
11070 Нови Београд, Гандијева 99

Наставник предметне наставе српског језика
за 20 сати радног времена

УСЛОВИ: Одговарајуће образовање сходно чл.
139, 140, 144 Закона о основама система образовања и васпитања и одредбама Правилника
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника за рад у основној школи.

Домар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме столарске, електричарске, водоинсталатерске, металостругарске или браварске струке, пробни рад
3 месеца.
ОСТАЛО: Кандидат треба да има: 1. држављанство Републике Србије, 2. 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 од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављења, за кривично дело примања мита
или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање, 4. да зна српски језик на коме
се остварује образовно васпитни рад. Кандидати попуњавају Пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технилошког развоја. Пријављени кандидати су дужни да доставе попуњен пријавни
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формулар и оверене фотокопије тражене документације о испуњености услова конкурса из
тачке 1., 2., 4., осим доказа из тачке 3. које ће
се доставити пре закључења уговора о раду на
наведену адресу. На основу чл. 154. Закона о
основама система образовања и васпитања,
решење о избору кандидата по расписаном конкурсу ће бити оглашено на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технилошког развоја када постане коначно.

ОШ „ИВАН ГУНДУЛИЋ”

стекли образовање на језику на коме се остварује васпитно - образовни рад (српски језик).
Пријава на конкурс мора садржати актуелни
број фиксног или мобилног телефона и тачну
адресу пребивалишта. Пријаве са документима
којима се доказује испуњеност услова конкурса доставити на наведену адресу са назнаком
„За конкурс”. Кандидати који не буду изабрани, документацију могу преузети сваког радног
дана од 9:00 до 15:00 часова у Секретасијату
школе, након правоснажности Решења о избору
кандидата по конкурсу.

11070 Нови Београд, Народних хероја 12
тел. 011/319-25-39

ОШ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе

6 извршилаца

Наставник енглеског језика
Наставник техничког и
информатичког образовања /
технике и технологије
за 70% радног времена

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Стечено одговарајуће високо образовање прописано чл. 140. Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи.

Секретар школе
УСЛОВИ: Стечено одговарајуће образовање из
области правних наука у складу са чл. 140. ст.
1. Закона о основама система образовања и
васпитања.
ОСТАЛО: Кандидат треба да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да није правоснажном
судском пресудом осуђиван за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора
од најмање 3 месеца као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или 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
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. Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који у штампаној форми доставља школи. Уз попуњен пријавни формулар
доставити оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству,
оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених, оригинал или оверену
фотокопију уверења да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за наведена кривична (не старије од 6 месеци), радну биографију.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат
пре закљичивања уговора о раду. Знање српског језика и језика на коме се изводи васпитно
- образовни рад доказује се положеним испитом
из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, осим за кандидате који су
Бесплатна публикација о запошљавању

4 извршиоца

Наставник математике

са 66,66% радног времена

Дипл. економиста за финансијскорачуноводствене послове
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове
предвиђене чланом 139. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 и др. закон,
10/2019 и 6/2020), и то: да има одговарајуће
образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за кога 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. Кандидати треба да испуњавају и услове
предвиђене чл. 140. и 142. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 и др.
закон, 10/2019 и 6/2020) и услове из Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и
11/19).
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе: 1.
оверену копију дипломе/уверења о стеченом
образовању (првог степена и другог степена-мастер или основних студија по прописима
коjи су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године и потврду да су те студије изједначене са мастером), 2. доказ о знању
српског језика - подноси кандидат који високо образовање није стекао на српском језику,
издат од одговарајуће високошколске установе
3. уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена
фотокопија), 4. извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија), 5. уверење да кандидат није
осуђиван, у складу са одредбом члана 139 став
1) тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал, не старије од 6
месеци), 6. уверење да се против кандидата не
води истрага (оригинал, не старије од 6 месеци), 7. Радну биографију, 8. Мотивационо писмо, 9. попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја ((http://www.mpn.

gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ FORMULARZA-KONKURISANjE.doc). Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима изабрани кандидат подноси
пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор
школе. У поступку одлучивања о избору кандидата, кандидати изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве
на конкурс са потребним документима, заједно
са одштампаним пријавним формуларом, достављају се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу школе: Основна
школа „Надежда Петровић”, Луја Адамича 4,
Београд, Нови Београд. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Комисија доноси решење о избору кандидата у року
од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима.

ОШ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”
Београд, Гаврила Принципа 42

Обавештење у вези са конкурсом за пријем у
радни однос радника у ОШ „Исидора Секулић”,
Гаврила Принципа 42, Београд објављеног
11.03.2020. године: у складу са Инструкцијом
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја број 610-00-326/2020-04 од 12.05.2020.
године, конкурс за следећа радна места:

1. Наставник српског језика
2. Наставник разредне наставе
3. Наставник математике
са 67% радног времена

4. Наставник српског језика
са 67% радног времена

5. Чистачица
који је објављен у листу „Послови” дана
11.03.2020. године, наставља се, под истим
условима, тамо где је прекинут доношењем
Одлуке о проглашењу ванредног стања („Сл.
гл. РС бр. 29/20) с тим што је рок за пријаву
кандидата на објављени конкурс продужен до
06.06.2020. године. Потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом кандидати достављају школи на адресу:
ОШ „Исидора Секулић”, Београд, ул. Гаврила
Принципа бр. 42, са назнаком „За конкурс”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
узимати у разматрање. Пријаве кандидата које
су стигле пре доношења Одлуке о проглашењу
ванредног стања ће се узети и обзир као благовремене.

Посао се не чека, посао се тражи
20.05.2020. | Број 882 |
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СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ПТТ ШКОЛА
Београд, Здравка Челара 16
тел. 011/3291-007, 011/3290-861

1. Наставник предметне наставе математика
2 извршиоца

2. Наставник практичне наставе у
подручје рада електротехнике
3. Наставник предметне наставе физичко васпитање
4. Наставник предметне наставе
- стручних предмета из области
електротехнике
са пуним радним временом

5. Наставник предметне наставе стручних предмета из области ПТТ
саобраћај
2 извршиоца

6. Техничар инвестиционог и
техничког одржавања уређаја и
опреме
7. Чистачица
УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати, који испуњавају услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања: 1. да поседују одговарајуће образовање у складу са чл. 140, Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник”, број 88/17, 10/19, 6/2020) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 8/15, 11/16,
13/16 и 2/17, 8/2015, 3/2018, 7/2019, 2/20) за
наставника предметне наставе - математика и
наставника предметне наставе - физичко васпитање, Правилника 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 и
2/2017, 8/2017, 4/2018, 13/2018,2/20) за наставника практичне наставе у подручју рада електротехнике и наставника предметне наставе
стручних предмета из области електротехнике,
правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама (Сл.Гласник РС-Просветни
гласник број 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 и 9/2013 за наставника предметне
наставе стручних предмета из области ПТТ саобраћај, за радно место техничар инвестиционог
и техничког одржавања уређаја и опреме према
Правилнику о организацији и систематизацији
послова и радних задатака у Средњој техничкој
ПТТ школи - 4 степен стручне спреме-електротехничар слабе струје и за радно место чистачица-према правилнику о организацији и систематизацији послова и радних задатака средње
техничке ПТТ школе - основна школа - први
степен стручне спреме; 2. да кандидати имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
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слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
да имају држављанство Републике Србије; 5.
да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: попуњен
и одштампан пријавни формулар на званичној
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању, доказ из
казнене евиденције МУП-а (оригинал или оверена фотокопија- да није старије од 6 месеци)
да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од
6 месеци), доказ одговарајуће високошколске
установе о познавању језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику
(оригинал или оверена фотокопија). Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад да децом и ученицима, изабрани кандидат ће доставити пре закључења
уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна
комисија коју именује директор, избор се врши
у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. У поступку одлучивања о
избору кандидата, кандидати изабрани у ужи
избор биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве доставити лично у секретаријат
школе сваког радног дана од 10,00 часова до
12,00 часова или слати на наведену адресу. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
11000 Београд, Хаџи Милентијева 62
тел. 011/243-3025

Обавештење о продужењу рока за подношење
пријава на конкурс: на основу инструкције
Министарства, просвете, науке и технолошког
развоја, Број:610-00-326/2020-04 од 12.05.2020.
године, о конкурсу објављеном у току ванредног стања, обавештавамо следеће:
1. Продужава се рок за подношење пријава на
конкурс Основне школе „Светозар Марковић”,
објављен дана 18.03.2020. године у „Пословима”
бр. 873, за пријем у радни однос на неодређено
време наставника математике са 88,88% радног времена и наставник ликовне културе на
неодређено време са 60% радног времена.
2. Рок за подношење пријава на конкурс из тачке 1. овог обавештења, продужава се 30 дана
од дана престанка ванредног стања, односно до
06.јуна 2020. године, ког датума истиче рок за
пријаву на конкурс.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”
11000 Београд, Радосава Љумовића 20
тел. 011/346-1507

Наставник математике
Наставник технике и технологије
Наставник историје

са 95% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
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 и то одговарајуће високо образовање:
1) стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије): (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из тачке 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета.

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

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - економске
струке
ОСТАЛО за сва радна места: Потребно је да
кандидати испуњавају следеће услове прописане чл. 139. Закона о основама система образовања и васпитања: да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс кандидат поред
кратких биографских података треба да достави: 1) попуњен и одштампан пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, 2) доказ о држављанству
Републике Србије (уверење о држављанству,
оверена фотокопија не старија од 6 месеци),
3) извод из матичне књиге рођених издат на
прописаном обрасцу са холограмом, 4) оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (не старија од 6 месеци), 5)
доказ о неосуђиваности прибавља сам кандидат и саставни је део пријаве на конкурс (не
старије од 6 месеци). Доказ да кандидат има

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

Наука и образовање

психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. У поступку одлучивања о избору кандидата,конкурсна комисија врши ужи
избор кандидата који се упућују на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Неблаговремене 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: Основна школа „Владислав Петковић Дис”, Радосава
Љумовића 20,11126 Београд, са назнаком „За
конкурс”. Ближа обавештења се могу добити у
секретаријату школе на тел. 011/346-1507.

ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”
11126 Велики Мокри Луг, Радосава Љумовића
20
тел. 011/3461-507

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава за конкурс на основу инструкције Министарства просвете науке и технолошког развоја. Продужава се рок за подношење
пријава на конурс објављен 18.03.2020. године у публикацији „Послови”, за пријем у радни
однос на неодређено време педагога, секретара, наставника географије и 4 чистачице. Рок
за подношење пријава на конкурс продужава
се 30 дана од дана престанка ванредног стања
односно до 06. јуна 2020. године, ког датума
истиче рок за пријаву за конкурс.

БОР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИ” БОР
19210 Бор, Моше Пијаде 66
тел. 030/425-160

Наставак конкурсне процедуре по
окончању ванредног стања
Настављају се радње у вези са конкурсом за
пријем у радни однос на одређено време за
радно место место медицинске сестре - васпитача за два извршиоца, који је објављен
11.03.2020. године у публикацији „Послови”
број 872, по окончању ванредног стања у Републици Србији. Према инструкцији Министарства
просвете, науке и технолошког развоја о поступању установа у околностима које су наступиле
након 15.03.2020. године и увођења ванредног
сгања на територијији РС са расписаним конкурсима за пријем у радни однос, конкурсна
процедура се наставља по укидању ванредног стања на територији РС, као и да рокови
за предузимање радњи у конкурсној процедури настављају да теку по укидању ванредног
стања. У складу са наведеним заинтересовани кандидати могу поднети пријаве и наведену документацију из текста конкурса који
је објављен дана 11.03.2020. године у листу
„Послови” број 872 у преосталом року од седам
дана од дана објављивања ове одлуке у листу
„Послови”, лично или на адресу Предшколске
установе „Бамби”, Моше Пијаде 66, у Бору.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НЕВЕН”
19320 Кладово, 22. септембар 54
тел. 019/801-706
e-mail: vrticneven2@kladovo.net

Директор

на период од 4 године

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано
лице које испуњава услове прописане чланом
139. и 140. став 1. и 2. и чланом 122. став 3.
и 4 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон и 10/2019), и то: да поседује одговарајуће високо образовање стечено
на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице са
стеченим високим образовањем на студијама
првом степена (основне академске, односно
струковне студије и специјалистичке струковне
студије) студијама у трајању од три године или
вишим образовањем-васпитач или стручни
сардник; дужност директора предшколске установе може да обавља лице које има: одговарајуће образовање из члана 140 ст 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања. Дужност директора предшколске установе може да обавља и лице које има: одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона
о основама система образовања и васпитања,

за васпитача, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање десет
година стеченог одговарајућег образовња; да
поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 139. став 1. тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања: да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да поседује знање језика
на коме се изводи образовно-васпитни рад; да
поседује дозволу за рад наставника,васпитача
односно стручног сарадника, да је похађало
обуку и има положен испит за директора установе (изабрани директор који нема положени
испит за директора, дужан је да га положи у
року до две године од дана ступања на дужност) и да има најмање 8 година рада (односно
10 година за лице које има одговарајуће образовање из чл.140 став 3) у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. Уз пријаву кандидати морају доставити: радну биографију са
прегледом план рада за време мандата директора установе; оригинал или оверену фотокопију уверења или дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену копију уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених (нови образац у оригиналу или овереној копији); ригинал или оверену фотокопију уверењанадлежних судова и
јавних тужилаштава да против кандидата није
покренут кривични поступак, донета наредба
о спровођењу истраге, покренута оптужница
или донето решење о одређивању притвора
за наведена кривична дела из чл. 139. став
1. тачка 3)(не старије од 6 месеци); оригинал
или оверену фотокопију уверења да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из чл. 139. став 1. тачка
3) Закона (не старије од 6 месеци); оригинал
или оверену фотокопију уверења надлежног
привредног суда да кандидат није осуђиван за
привредни преступ (не старије од 6 месеци);
потврду о радном искуству у области образовања и васпитања, тј. најмање осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; доказ о знању језика на коме се
изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
том језик; уколико одговарајуће образовање
није стечено на том језику, кандидат доставља
писмени доказ да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе); оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту; лекарско уверење
надлежне здравствене установе; потврду о обуци и положеном испиту за директора установе
(пријава која не садржи уверење о положеној
обуци и испиту за директора установе неће се
сматрати непотпуном, с тим што ће евентуално
изабрани кандидат бити у обавези да положи
испит за директора у законском року); доказ
стручно-педагошких надзора у раду кандидата
- извештај просветног саветника (доказ подносе кандидати који поседују извештај); доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора уста20.05.2020. | Број 882 |
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нове и оцену спољашњег вредновања, (доказ
подноси кандидат који је претходно обављао
дужност директора установе и у току чијег
мандата је обављено спољашње вредновање).
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи радну биографију и преглед плана рада за
време мандата директора установе, као и све
доказе о испуњености услова за избор чије се
прилагање тражи. Конкурсна комисија ће обавити интервју са пријављеним кандидатима
који испуњавају услове конкурса. Пријаве са
доказима о испуњавању услова конкурса могу
се поднети лично или препорученом поштом
на адресу: Предшколска установа „Невен”, 22.
септембра 54, 19320 Кладово, са назнаком:
Конкурс за директора Предшколске установе
„Невен”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Министар у року од 30 дана од дана пријема
прописане документације врши избор директора установе и доноси решење о његовом именовању, о чему установа обавештава лица која
су се пријавила на конкурс.

ОШ „БРАНКО ПЕРИЋ”
19257 Рудна Глава
тел. 030/2585-650

Наставник разредне наставе
издвојено одељење у Близни

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање, прописано чланом 139, 140 ст. 1. и 2.
Закона о основама система образовања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - други
закон и 27/2018 (II) - други закон и 10/19) и
васпитања за наставника, васпитача и стручног сарадника основне школе и у складу са
Правилником о степену и врсти образовања и
васпитања за наставника, васпитача и стручног сарадника основне школе („Сл. гласник
РС”, 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18 и 11/19) и то: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) (1) студије другог степена из научне
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; б) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из подтачке (1) мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. Кандидат
треба да испуњава и следеће услове: 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 изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3)
да има држављанство Републике Србије и 4)
знање српског језика: кандидат, наставник или
стручни сарадник, мора имати стечено средње
више или високо образовање на српском језику
или положен испит из српског језика по програ-
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му одговарајуће високошколске установе, осим
за кандидате који су стекли образовање на
српском језику. Кандидати уз пријаву треба да
доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (оверена копија не старија од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (не старије од
6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије(оригинал или оверена копија не старија од 6 месеци); доказ да кандидат није лице
осуђивано(уверење о неосуђиваности, члан 139
став 1 тачка 3 Закона) - не старије од 6 месеци; доказ о познавању српског језика и језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад
подноси кандидат који није стекао диплому на
српском језику; потписану биографију. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (www.мпн.гов.рс),
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају
школи. Конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју именује директор школе, која утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана истека рока
за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Решење о избору кандидата доноси
Конкурсна комисија у року од 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатима, а након
добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Основна школа „Бранко Перић” из Рудне Главе, као
руковалац подацима о личности, предузимаће
све потребне техничке и организационе мере за
заштиту личних података кандидата, ради спречавања случајног или незаконитог уништења,
или случајног губитка, измена, неовлашћеног
откривања, коришћења или приступа подацима као и од свих незаконитих облика обраде.
Пријава на конкурс мора садржати актуелни
број фиксног или мобилног телефона и тачну
адресу пребивалишта. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаву са доказима о испуњености услова доставити на адресу школе: ОШ
„Бранко Перић”, Рудна Глава бб, 19257 Рудна
Глава, са назнаком „Пријава на оглас”.

НАСТАВАК КОНКУРСА И
ПРОДУЖЕЊЕ РОКА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
БОР
19210 Бор, Београдска 10
тел. 030/2456-310

Настављају се поступци спровођења конкурса
за следећа радна места: секретара школе са
пуним радним временом на неодређено време
и радно место наставника страног језика II руског језика, за област рада економија, право
и администрација и област рада трговина, угоститељство и туризам са непуним 66,67% радног
времена, на неодређено време у Економско-трговинској школи у Бору, који су објављени у
листу „Послови” бр. 873 од 18.03.2020. године
и то тако што ће први дан рока од осам дана
за подношење пријаве кандидата почети да
тече од дана објављивања овог обавештења
о настављању поступка спровођења конкурса и продужењу рока за пријаву кандидата на
објављене конкурсе у листу „Послови”бр. 873
од 18.03.2020. године.

www.nsz.gov.rs

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА БОР
19210 Бор, Зелени булевар 24

Чистач просторије
УСЛОВИ: најмање завршена основна школа.

Наставник физике
УСЛОВИ: седми степен стручне спреме: дипломирани физичар; дипломирани астро физичар;
дипломирани инжењер физике-хемије; дипломирани инжењер физике, смер индустријска
физика; дипломирани физичар за општу физику; дипломирании физичар за примењену
физику; дипломирани физичар информатичар;
професор физике за средњу школу; дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику; дипломирани физичар - истраживач; дипломирани физичар за примењену
физику и информатику; дипломирани физичар
медицинске физике; дипломирани професор
физике-мастер; дипломирани физичар-мастер; дипломирани физичар -мастер физике астрономије; дипломирани физичар - мастер
медицинске физике; дипломиреани професор
физике-хемије-мастер; дипломирани професор, физике - информатике мастер; дипломирани физичар-теоријска и експериментална физика-мастер; дипломирани физичар - примењена
и компјутерска физика - мастер; дипломирани
физичар - примењена физика и информатика мастер; мастер физичар; мастер професор
физике; лице из алинеје двадесет пете и двадесет шесте мора имати предходно завршене
основне академске студије на студијским програмима из области физике.

Наставник предметне наставе
машинства
УСЛОВИ: седми степен стручне спреме: дипломирани машински инжењер; дипломирани
инжењер машинства; професор машинства;
мастер инжењет машинства, предходно завршене студије првог степена - основне академске студије у области машинства,

Наставник предметне наставе
електротехнике
УСЛОВИ: седми степен стручне спреме: дипл.
инжењер електротехнике; дипл. инжењер
електронике. професор електротехнике; дипл.
инжењер електротехнике и рачунарства; дипл.
инжењер електротехнике смер електроника и
телекомуникације; дипл. инжењер електротехнике, смер електроника и рачунарска техника;
дипл. инж. електротехнике смер енергетски;
дипл. инж. електротехнике, смер процесне
сутоматике; дипл. инжењер електротехнике
сви смерови енергетског одсека; дипл. инж.
електротехнике, смер индустријске енергетике;
мастер инжењер електротехникеи рачунарства,
предходно завршене основне академске студије
у области електротехнике и рачунарства.
ОСТАЛО: за сва радна места: општи услови за
заснивање радног односа у школи прописани
су чл. 139. 3акона о основама система образовања и васпитања. стручним школама. Уз
пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију); извод из матичне књиге рођених,
биографију; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично де ло за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца,као и за кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и запостављање малолетног
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лица или родоскрвњење,за кривично дело примање или давање мита,за кривично дело из
групе кривичних 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 понашање, зна српски језик
и језик на којем остварује образовно васпитни
рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на
званичној интернетстраници Министарства, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи.
Кандидат који буде изабран у ужи избор, у року
од осам дана упућује се на психолошку процени
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надпежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих 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 школа Бор, Зелени
булевар 24, 19210 Бор, у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”.

секретара школе, преко мејл адресе: muzicka.
kladovo@gmail.com и преко телефона 061/1534077 и 064/6159-628.

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА КОНКУРСА
ОШ „СТАНОЈЕ МИЉКОВИЋ”
Брестовац, Маршала Тита 199
тел. 030/436-860

19320 Кладово, 22. септембар 13
e-mail: muzicka.kladovo@gmail.com
тел. 019/808-068

У вези конкурса објављеног у публикацији за
запошљавање „Послови”, Националне службе
за запошљавање, у броју 873 од 18.03.2020.
године, за пријем у рацни однос кандидата на
неодређено време, са непуним радним временом у овој установи, за послове: 1. Наставник
српског језика, са 94,44% од пуног радног времена, један извршилац, за рад у издвојеном
одељењу школе у Метовници. 2. Наставник
математике, са 88,89% од пуног радног времена, један извршилац, за рад у издвојемом
одељењу школе у Шарбановцу. 3. Наставник
математике, са 66,67% од пуног радног времена, један извршилац, за рад у издвојеном
одељењу школе у Метовници, обавештавам
заинтересоване кандидате, да се рок за подношење пријава по расписаном конкурсу у публикацији за запошљавање „Послови” у броју 873
од 18.03.2020. године, продужава за 8 дана од
објављивања овог обавештења. Рок за пријаву
на конкурс истиче 28. маја 2020. године

Стручни сарадник - психолог

ШОСО „ВИДОВДАН” БОР

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОНСТАНТИН БАБИЋ”

са 50% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос на радном местустручни сарадник психологможе бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: 1) поседује одговарајуће образовање, и то: професор
психологије, дипломирани психолог - општи
смер или смер школске психологије, дипломирани школски психолог - педагог, дипломирани
школско-клинички психолог, дипломирани психолог, мастер психолог, дипломирани психолог
- мастер, (лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани мастер треба да
поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета; 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 најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминитарно понашање. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати уз
пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, подносе и следећу документацију: 1. доказ о држављанству РС (уверење о држављанству и извод из матичне књиге
рођених); 2. оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченом образовању; 3. доказ о знању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику); 4. доказ
о неосуђиваности 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 конкурсу могу се добити код
Бесплатна публикација о запошљавању

19210 Бор, Моше Пијаде 31

Дефектолог наставник

са одељењским старешинством у
посебним условима
3 извршиоца
УСЛОВИ: услови за рад на радном месту дефектолога наставника са одељењским старешинством у посебним условима: на основу члана 139.
и 140. Закона о основама система образовања и
васпитања кандидат мора да има одговарајуће
високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне односно
стручне области или области педагошких наука
или 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 ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад.

Медицинска сестра у посебним
условима
УСЛОВИ: услови за рад на радном месту медицинска сестра у посебним условима: средње

образовање здравствене струке у трајању од
четири године, положен стручни испит и једна година рада у струци. Кандидати треба да
имају: психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примања мита или давања
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; да су држављани Републике 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).
ОСТАЛО: за сва радна места: 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, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Фотокопије докумената
које нису оверене од надлежног органа неће се
разматрати. 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 конкурсна комисија ће сачинити листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос. Конкурсна
комисија ће са кандидатима са листе обавити
разговор у просторијама ШОСО „Видовдан”,
Моше Пијаде 31 у Бору, с тим што ће кандидати о датуму и времену обављања разговора бити обавештени на бројеве телефона или
имејл-адресе 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 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. Рок за подношење
пријаве: 8 (осам) дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве са
доказима о испуњености услова слати на адресу: Школа за основно и средње образовање
„Видовдан”, Моше Пијаде 31, 19210 Бор.
20.05.2020. | Број 882 |
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ПРОДУЖЕЊЕ РОКА
ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
ОШ „ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ” ЗЛОТ
19215 Злот, Трг Петра Радовановића бб

Продужава се рок за подношење пријава на
Конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за наставника математике, за норму
од 100% радног времена, у ОШ „ Петар Радовановић” у Злоту, који је расписан у публикцији
„Послови”11.03.2020. год. Текст конкурса заинтересовани кандидати могу наћи у архиви публикације „ Послови” под датумом 11.03.2020.
год када је конкурс објављен. С обзиром да је
првобитни рок за подношење пријава на Конкурс прекинут увођењем ванредног стања на
територији Републике Србије, новом Одлуком
Народне скупштине Републике Србије о укидању ванредног стања која је ступила на снагу 06.05.2020. год. као и на основу Уредбе о
примени рокова у управним поступцма за време вандредног стања („ Службени гласник РС”,
бр. 41/20 и 43/20), продужава се рок за пријаву
кандидата на објављени конкурс 30 дана од
дана укидања ванредног стања. Рок за пријаву
на конкурс истиче 06.06.2020. год. Обавештење
о продужењу рока биће објављено у публикацији „Послови” код НСЗ Бор.Пријаве доставити
на адресу: ОШ „Петар Радовановић” Злот,Трг
Петра Радовановића бб, 19215 Злот

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
19210 Бор, Моше Пијаде 31

Одлуку о расписивању конкурса бр. 119/1 од
25.02.2020. г., односно Конкурс, објављен дана
04.03.2020. г. у публикацији „Послови „ бр. 871,
поништити само у делу који се односи на исказивање потреба за попуном радног места под
тачком: 3. Проф. разредне наставе (1 извршилац) са 100 % радног времена на неодређено
време из разлога престанка потребе за попуном
тог радног места. Потребу за попуном радног
места под бр. 2. поништили смо још 04.03.2020.
и доставили Вам је истог дана. Исказана потреба за попуном радног места под тачком 1. „чистачица - курир” и све друге одредбе наведеног
Конкурса остају на снази.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
19300 Неготин, Лоле Рибара 1
тел. 019/542-374

Оглас објављен дана 26.02.2020. године у публикацији „ Послови” број 872 поништава се у
целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА БОР
19210 Бор, Зелени булевар 24

Поништрава се оглас објављен у публикацији
„Послови” број 873 од 18.03.2020. године у
целости.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Ч АЧ А К
ГИМНАЗИЈА ИВАЊИЦА
32250 Ивањица
тел. 032/661-116

Наставник физичког васпитања
са 80% норме

УСЛОВИ: Кандидати за наставника физичког васпитања треба да испуњавају следеће услове: да
поседују одговарајуће образовање из члана 140
Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији („Сл. гласник - Просветни
гласник”, број 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017,
13/2018 и 7/2019): професор физичког васпитања; дипломирани педагог физичке културе;
професор физичке културе; професор физичког
васпитања - дипломирани тренер са назнаком
спортске гране; професор физичког васпитања дипломирани организатор спортске рекреације;
професор физичког васпитања - дипломирани
кинезитерапеут; дипломирани професор физичког васпитања и спорта - мастер; дипломирани
професор физичког васпитања кинезитерапије
- мастер; мастер професор физичког васпитања
и спорта; мастер професор физичког васпитања
и кинезитерапије; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет); да испуњавају услове
прописане чланом 139 став 1 тачке 1), 2), 3), 4) и
5) Закона о основама система образовања и васпитања. У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2)
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става 1. тач. 1), 3) 4)
и 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из тачке 2) прибавља се пре закључивања уговора о раду. Сви документи које кандидат прилаже
морају бити оригинали или оверене фотокопије
које нису старије од 6 месеци. Доказ о познавању
српског језика доставља кандидат који није стекао образовање на српском језику.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају формулар на
званичној страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи
непосредно или путем поште на адресу школе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. На коверти назначити „За конкурс”. Пријаве
на конкурс слати на адресу: Гимназија Ивањица, 13. септембар 58, 32250 Ивањица, тел.
032/661-116, e-mail: ivanjickagimnazija@mts.rs.

Наставник хемије
са 90% норме

УСЛОВИ: Кандидати за наставника хемије треба да испуњавају следеће услове: да поседују

одговарајуће образовање из члана 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
и Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији („Сл. гласник - Просветни гласник”, број 15/2013, 11/2016, 2/2017,
11/2017, 13/2018 и 7/2019): професор хемије;
дипломирани хемичар; дипломирани хемичар
опште хемије; дипломирани хемичар за истраживање и развој; дипломирани хемичар - смер
хемијско инжењерство; дипломирани професор
хемије - мастер; дипломирани хемичар - професор хемије; дипломирани хемичар - мастер;
мастер хемичар; мастер професор хемије. Лица
која су стекла академско звање мастер морају
имати претходно завршене основне академске
студије хемије. Да испуњавају услове прописане чланом 139 став 1 тачке 1), 2), 3), 4) и
5) Закона о основама система образовања и
васпитања. У радни однос у установи може да
буде примљено лице, под условима прописаним
законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик. Докази
о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3) 4) и
5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из тачке 2) прибавља се пре закључивања уговора о раду. Сви документи које кандидат прилаже морају бити оригинали или оверене фотокопије које нису старије од 6 месеци. Доказ о
познавању српског језика доставља кандидат
који није стекао образовање на српском језику.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају формулар на
званичној страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи
непосредно или путем поште на адресу школе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. На коверти назначити „За конкурс”. Пријаве
на конкурс слати на адресу: Гимназија Ивањица, 13. септембар 58, 32250 Ивањица, тел.
032/661-116, e-mail: ivanjickagimnazija@mts.rs.

Наставник српског језика
и књижевности
са 66,67% норме

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће образовање из члана 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник - Просветни гласник”, број
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и
7/2019): професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску
књижевност; професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност
и општу књижевност; професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности и српског
језика; професор југословенске књижевности
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са страним језиком; професор српског језика и
књижевности; професор српске књижевности и
језика; професор српске књижевности и језика
са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за српски језик и књижевност;
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски
језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска
књижевност и језик са општом књижевношћу;
Српска филологија: српски језик и лингвистика;
Српска филологија: српски језик и књижевност;
Филологија, модули: Српски језик и Српски
језик и компаративна књижевност; Компаративна књижевност са теоријом књижевности);
мастер филолог (студијски програми: Српски
језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска
књижевност и језик са општом књижевношћу;
Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); мастер професор предметне наставе. Лица која су
стекла академско звање мастер морају имати
претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и
књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком;
Српска филологија: српски језик и књижевност;
Србистика. Кандидат мора да испуњава услове
прописане чланом 139 став 1 тачке 1), 2), 3), 4)
и 5) Закона о основама система образовања и
васпитања. У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним
законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3)
није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица,запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна
српски језик. Докази о испуњености услова из
става 1 тач. 1), 3) 4) и 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се
пре закључивања уговора о раду. Сви документи које кандидат прилаже морају бити оригинали или оверене фотокопије које нису старије
од 6 месеци. Доказ о познавању српског језика
доставља кандидат који није стекао образовање
на српском језику.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају формулар на
званичној страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи
непосредно или путем поште на адресу школе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. На коверти назначити „За конкурс”. Пријаве
на конкурс слати на адресу: Гимназија Ивањица, 13. септембар 58, 32250 Ивањица, тел.
032/661-116, e-mail: ivanjickagimnazija@mts.rs.

Наставник социологије и предмета
из ове области
са 60% норме

УСЛОВИ: Кандидати за наставника социологије
и сродних предмета треба да испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће образоБесплатна публикација о запошљавању

вање из члана 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник - Просветни гласник”, број
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и
7/2019): професор социологије, односно дипломирани социолог; мастер социолог; мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла
академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије социологије. Да испуњавају услове прописане чланом
139 став 1 тачке 1), 2), 3), 4) и 5) Закона о основама система образовања и васпитања. У радни
однос у установи може да буде примљено лице
под условима прописаним законом и то ако: 1)
има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица,запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски
језик. Докази о испуњености услова из става 1
тач. 1), 3) 4) и 5) саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре
закључивања уговора о раду. Сви документи
које кандидат прилаже морају бити оригинали
или оверене фотокопије које нису старије од 6
месеци. Доказ о познавању српског језика доставља кандидат који није стекао образовање на
српском језику.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају формулар на
званичној страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи
непосредно или путем поште на адресу школе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. На коверти назначити „За конкурс”. Пријаве
на конкурс слати на адресу: Гимназија Ивањица, 13. септембар 58, 32250 Ивањица, тел.
032/661-116, e-mail: ivanjickagimnazija@mts.rs.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУЧИЋ ВЕЛИЧКОВИЋ”
32255 Међуречје бб
e-mail: osmedjurecje@mts.rs
тел. 032/638-146

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из члана 140. став 1 и 2, изузетно став 3. истог
члана,члана 122. и члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018 - др. закон
и 10/2019) и то: да има одговарајуће високо
образовање за наставника у основној школи,
односно педагога или психолога, стечено на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и

одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице из
тачке 2) мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета;
да има дозволу за рад за наставника, педагога
или психолога, обуку и положен испит за директора установе и најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да
испуњава услове за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога или психолога школе; да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, да није осуђивано правоснажном
пресудом за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, као и да није правноснажно осуђиван за привредни преступ; да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније
дужности; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; изузетно ако се на конкурс
не пријави ни један кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 140. став 1. и 2. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон
и 10/2019), дужност директора основне школе
може да обавља и лице које има образовање
из члана 140.став 3. Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника те
врсте школе,дозволу за рад наставника,васпитача или стручног сарадника,обуку и положен
испит за директора установе и најмање десет
година рада у установи образовања након стеченог образовања.
ОСТАЛО: Кандидат поред пријаве треба да приложи доказе да испуњава наведене услове, и
то: оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; доказ о поседовању
дозволе за рад - оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту или испиту за
лиценцу; доказ о годинама рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања - потврду (у
оригиналу или оверену фотокопију) о годинама рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, од најмање 8 година; уверење да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (издато по објављивању конкурса); уверење привредног суда да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за привредни
преступ у вршењу раније дужности - (издато по
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објављивању конкурса); уверење о држављанству Републике Србије (у оригиналу или оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; извод
из матичне књиге рођених (у оригиналу или
оверену фотокопију), не старије од 6 месеци;
доказ/уверење да кандидат има обуку и положен испит за директора школе (у оригиналу
или оверену фотокопију). Пријава која не буде
садржала доказ/уверење о савладаној обуци и
положеном испиту за директора неће се сматрати непотпуном, а уколико кандидат буде
изабран биће у обавези да у законском року
положи испит за директора школе; доказ да
кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (само кандидат који образовање није стекао на српском
језику). Кандидат доставља потврду одговарајуће високошколске установе да је положио
испит из српског језика - у оригиналу или оверену фотокопију; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника), ако га поседује (оверена копија). У супротном је потребно доставити потврду надлежне школске управе да није
вршен стручно-педагошки надзор кандидата;
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања за
кандидата који је претходно обављао дужност
директора школе (оверена копија). У супротном је потребно доставити потврду надлежне
школске управе да у периоду његовог мандата
није вршен стручно-педагошки надзор школе;
биографију, са контакт телефоном и адресом
електронске поште, са кратким прегледом кретања у служби, стручном усавршавању и предлогом програма рада директора школе; доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима- лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима (не старије од шест
месеци); оквирни план рада у време мандата,
доказе о поседовању организационих способности (факултативно). Рок за пријављивање
на конкурс је 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови” Националне службе
за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве са доказима о испуњавању услова достављају се у затвореној коверти на адресу школе: Основна школа „Вучић Величковић”, 32255
Међуречје бб или лично у секретаријату школе радним данима од 08.00 до 13.00 часова, са
назнаком „Пријава на конкурс за избор директора школе”. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе лично или
позивом на број телефона 032/638-146.

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

Домар/мајстор одржавања
50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати за домара/мајстора одржавања треба да испуњавају следеће услове:
образовање: средња школа трећи или четврти степен стручне спреме, машинске, електро, столарске или водоинсталатерске струке;
да испуњавају услове прописане чланом 139.
став 1. тачка 1), 2), 3), 4) и 5) Закона о основама система образовања и васпитања; у радни однос у установи може да буде примљено
лице, под условима прописаним законом и то
ако:1) има одговарајуће образовање; 2) има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца,као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
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малолетног лица,запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова из става 1. тач. 1), 3) 4) и
5) саставни су део пријаве на конкурс,а доказ
из тачке 2) прибавља се пре закључивања уговора о раду. Сви документи које кандидат прилаже морају бити оригинали или оверене фотокопије које нису старије од 6 месеци. Доказ о
познавању српског језика доставља кандидат
који није стекао образовање на српском језику.
Кандидати попуњавају формулар на званичној
страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи непосредно или
путем поште на адресу школе. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. На коверти назначити „За конкурс”. Пријаве на конкурс
слати на адресу: Гимназија Ивањица, 13. септембра 58, 32250 Ивањица, тел. 032/661-116,
e-mail: ivanjickagimnazija@mts.rs.

Наставник француског језика
55,56% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати за наставника француског језика треба да испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће образовање из
члана 140. Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл.
гласник - Просветни гласник”, број 15/2013,
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019).
Образовање: професор, односно дипломирани филолог за француски језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм или
главни предмет, односно профил Француски
језик и књижевност); мастер професор језика
и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Француски језик
и књижевност); мастер професор предметне
наставе (претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет); да испуњавају услове прописане чланом 139. став 1. тачка 1), 2),
3), 4) и 5) Закона о основама система образовања и васпитања. У радни однос у установи
може да буде примљено лице, под условима
прописаним законом и то ако:1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца,као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица,запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик. Докази
о испуњености услова из става 1. тач. 1), 3) 4)
и 5) саставни су део пријаве на конкурс,а доказ
из тачке 2) прибавља се пре закључивања уговора о раду. Сви документи које кандидат прилаже морају бити оригинали или оверене фото-

копије које нису старије од 6 месеци. Доказ о
познавању српског језика доставља кандидат
који није стекао образовање на српском језику.
Кандидати попуњавају формулар на званичној
страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи непосредно или
путем поште на адресу школе. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. На коверти назначити „За конкурс”. Пријаве на конкурс
слати на адресу: Гимназија Ивањица, 13. септембра 58, 32250 Ивањица, тел. 032/661-116,
e-mail: ivanjickagimnazija@mts.rs.

Техничар одржавања
информационих система
и технологија
50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат за техничара одржавања
информационих система и технологија треба
да испуњавају следеће услове: образовање:
средња школа четврти степен, гимназије или
средње стручне школе машинске или електро
струке. Да испуњавају услове прописане чланом 139. став 1. тачка 1), 2), 3), 4) и 5) Закона
о основама система образовања и васпитања. У
радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и
то ако:1) има одговарајуће образовање; 2) има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца,као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица,запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова из става 1. тач. 1), 3) 4) и
5) саставни су део пријаве на конкурс,а доказ
из тачке 2) прибавља се пре закључивања уговора о раду. Сви документи које кандидат прилаже морају бити оригинали или оверене фотокопије које нису старије од 6 месеци. Доказ о
познавању српског језика доставља кандидат
који није стекао образовање на српском језику.
Кандидати попуњавају формулар на званичној
страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи непосредно или
путем поште на адресу школе. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. На коверти назначити „За конкурс”. Пријаве на конкурс
слати на адресу: Гимназија Ивањица, 13. септембра 58, 32250 Ивањица, тел. 032/661-116,
e-mail: ivanjickagimnazija@mts.rs.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ”

32000 Чачак, Светозара Марковића 68
тел. 032/322-303

Чистачица

72% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште
услове прописане Законом о раду, као и посебне услове прописане чл. 139. Закона о основама
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система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” бр. 88/2017, 10/2019). Стручна спрема за радно место чистачица: основно образовање и васпитање. Кандидати уз пријаву треба да доставе: оверену копију сведочанства о
стеченом основном образовању и васпитању;
уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примања мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија). Доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде изабран,
непосредно пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фолмулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају на
адресу школе препоручено поштом или лично у року од осам дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе, у
складу са чланом 154. Закона о основама система образовања и васпитања. Ближе информације о конкурсу се могу добити код секретара
школе на телефон: 032/322-303.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТАКОВСКИ УСТАНАК”
32304 Таково
тел. 032/5736-138

Наставник математике

за рад у издвојеним одељењима школе у
Горњим Бањанима и Бољковцима
УСЛОВИ: На радно место наставника математике може бити изабран кандидат који испуњава
услове прописане чланом 139. и чланом 140.
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 1. има одговарајуће образовање према одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник - 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. 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
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 правом, 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 коме се обавља
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из тачака 1, 3, 4 и 5 достављају се уз
пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке
2 ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву кандидати треба да доставе следећа документа: диплому о одговарајућој
Бесплатна публикација о запошљавању

стручној спреми у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи, уверење о држављанству (не
старије од шест месеци), уверење о неосуђиваности (не старије од шест месеци), фотокопије
морају бити оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. Уз
пријавни формулар који се преузима са интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну
документацију у року од 8 (осам) дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Конкурс
спроводи комисија именована од стране директора школе. Пријаве на конкурс доставити лично
или путем поште на адресу ОШ „Таковски устанак”, 32304 Таково.

Наставник руског језика

2 извршиоца по 61% норме - за рад у
матичној школи у Такову и издвојеним
одељењима школе у Бољковцима и
Горњим Бањанима
УСЛОВИ: На радно место наставника руског језика може бити изабран кандидат који
испуњава услове прописане чланом 139. и чланом 140. Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 1. има одговарајуће
образовање према одредбама Правилника
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник - 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. 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 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 правом, 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 коме се обавља образовно-васпитни
рад. Докази о испуњености услова из тачака
1, 3, 4 и 5 достављају се уз пријаву, а доказ
о испуњености услова из тачке 2 ове одлуке
прибавља се пре закључења уговора о раду.
Уз пријаву кандидати треба да доставе следећа
документа: диплому о одговарајућој стручној
спреми у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи, уверење о држављанству (не
старије од шест месеци), уверење о неосуђиваности (не старије од шест месеци), фотокопије
морају бити оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. Уз
пријавни формулар који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, кандидати достављају
потребну документацију у року од 8 (осам) дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање. Конкурс спроводи комисија именована
од стране директора школе. Пријаве на конкурс
доставити лично или путем поште на адресу;
ОШ „Таковски устанак”, 32304 Таково.

Наставник физике

80% норме - за рад у матичној школи у
Такову и издвојеним одељењима школе
у Бољковцима и Горњим Бањанима
УСЛОВИ: На радно место наставника физике може бити изабран кандидат који испуња-

ва услове прописане чланом 139 и чланом
140 Закона о основама система образовања
и васпитања, и то: 1. има одговарајуће образовање према одредбама Правилника о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
- 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. 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 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 правом,
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 коме
се обавља образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености
услова из тачке 2 ове одлуке прибавља се пре
закључења уговора о раду. Уз пријаву кандидати треба да доставе следећа документа: диплому о одговарајућој стручној спреми у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, уверење о држављанству (не старије од шест месеци), уверење о неосуђиваности (не старије од
шест месеци), фотокопије морају бити оверене.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
узимати у разматрање. Уз пријавни формулар
који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати достављају потребну документацију
у року од 8 (осам) дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Конкурс спроводи
комисија именована од стране директора школе. Пријаве на конкурс доставити лично или
путем поште на адресу: ОШ „Таковски устанак”,
32304 Таково.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОМЧИЛО НАСТАСИЈЕВИЋ”
Горњи Милановац, Лоле Рибара 3
тел. 032/720-393

Чистачица

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава и опште
услове прописане Законом о основама система
образовања и васпитања. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи и то: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених; уверење о неосуђиваности за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца
затвора, као и кривична дела насиља у породици, одузимања малолетног лица, запуштање,
злостављање или родоскрнављање, за кривично дело примања мита или давање мита, за
кривично дело из групе полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира за изречену кривичну санкцију; лекарско уверење (уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад се
доставља пре закључења уговора о раду).
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Наука и образовање

ОСТАЛО: Кандидати који су изабрани у ужи
избор у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад а коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријавни формулар са документацијом доставити на адресу: ОШ „Момчило
Настасијевић”, Горњи Милановац, Иве Лоле
Рибара 3. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

Референт за финансијскорачуноводствене послове
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава и опште
услове прописане Законом о основама система
образовања и васпитања. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи и то: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених; уверење о неосуђиваности за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца
затвора, као и кривична дела насиља у породици, одузимања малолетног лица, запуштање,
злостављање или родоскрнављање, за кривично дело примања мита или давање мита, за
кривично дело из групе полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира за изречену кривичну санкцију; лекарско уверење (уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад се
доставља пре закључења уговора о раду).
ОСТАЛО: Кандидати који су изабрани у ужи
избор у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад а коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријавни формулар са документацијом доставити на адресу: ОШ „Момчило
Настасијевић” Горњи Милановац, Иве Лоле
Рибара 3. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТАНАСКО РАЈИЋ”

32000 Чачак, Алексија Миленковића 5

Наставник предметне наставе физика
са 60% радног времена

Обавештење о продужењу рока за подношење
пријава на конкурс на основу инструкције
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Конкурс за пријем у радни однос на
неодређено време за радно место наставника
предметне наставе - физика, са 60% радног
времена, објављен у листу „Послови” бр. 872 од
11.03.2020. године, прекинут је пре истека рока
који је предвиђен за пријаву кандидата. Конкурс се наставља, а рок за пријаву кандидата је
три дана од дана објављивања обавештења у
листу „Послови”, односно до 23.05.2020. године.
Пријаве са одговарајућом документацијом слати на адресу школе: ОШ „Танаско Рајић”, Чачак,
Алексија Миленковића 5, 32000 Чачак или предати у секретаријату школе. У свему осталом
текст конкурса остаје непромењен.

Посао се не чека, посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА „ИВО АНДРИЋ”
32308 Прањани, Прањани бб
тел. 032/841-521

Наставник биологије

у матичној школи и издвојеном
одељењу школе у Брезни

или предати лично у секретаријату 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 објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

Наставник историје

УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1.
одговарајуће образовање, и то: одговарајуће
високо образовање сходно члану 140. Закона
о основама система образовања и васпитања
и у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17,
13/18, 11/19 и 2/20) стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије) или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да
има држављанство Републике Србије; 5. да зна
српски језик - образовно-васпитни рад се остварује на српском језику. 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 затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, издат по објављивању конкурса; 3. уверење о држављанству Републике
Србије; 4. доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само
онај кандидат који одговарајуће високо образовање није стекао на српском језику. Услов под
бројем 2 - да запослени поседује психичку способност за рад проверава се тако што се кандидати који буду изабрани у ужи избор у року од
8 дана упућују на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања. Доказ који се
односи на физичку и здравствену способност
кандидата доставља се пре закључења уговора
о раду. Уз пријавни формулар и документацију
кандидати достављају и кратку биографију са
контакт подацима (ЈМБГ, адреса, телефон).
ОСТАЛО: 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:
ОШ „Иво Андрић” Прањани бб, 32308 Прањани

у матичној школи и у издвојеним
одељењима школе у Брезни и Каменици,
са 75% радног времена
УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1. одговарајуће образовање, и то: одговарајуће високо
образовање сходно члану 140. Закона о основама система образовања и васпитања и у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС”, број 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и
2/20) стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије)
или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да
има држављанство Републике Србије; 5. да зна
српски језик - образовно-васпитни рад се остварује на српском језику. 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 затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, издат по објављивању конкурса; 3.
уверење о држављанству Републике Србије; 4.
доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само онај кандидат који одговарајуће високо образовање није
стекао на српском језику. Услов под бројем 2 да запослени поседује психичку способност за
рад проверава се тако што се кандидати који
буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана
упућују на психолошку процену способности за
рад са ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања. Доказ који се односи на физичку и здравствену способност кандидата доставља се пре закључења уговора о
раду. Уз пријавни формулар и документацију
кандидати достављају и кратку биографију са
контакт подацима (ЈМБГ, адреса, телефон). Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар
(навести радно место на које се конкурише) који
се може наћи на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (htp://www.mpn.gov.rs). Пријавни формулар и потребну документацију треба послати
на адресу Школе: ОШ „Иво Андрић” Прањани
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бб, 32308 Прањани или предати лично у секретаријату 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 објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАЈКА” ИВАЊИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА „ИВО АНДРИЋ”

3 извршиоца

32308 Прањани, Прањани бб
тел. 032/841-521

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које поред општих услова прописаних
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично
тумачење), испуњава и посебне услове прописане члановима 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): има одговарајуће
више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије, основне академске
студије или специјалистичке струковне студије)
или високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне
студије), односно лица са завршеним високим
образовањем на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Кандидат попуњава пријавни формулар за
пријаву на конкурс, који се налази на званичној
интрнет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја. Уз одштампани пријавни
формулар, кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе, односно дипломе и додатка
уз диплому о одговарајућој стручној спреми;
извод из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу са холограмом - оригинал или
оверена фотокопија; уверење о држављанству
- оригинал или оверена фотокопија, не старије
од шест месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења полицијске управе, не старије од
шест месеци, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; доказ да кандидат
зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад доставља кандидат
који одговарајуће образовање није стекао на
српском језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима прибавља се пре закључења
уговора о раду. Сви остали докази саставни су
део пријаве на конкурс.

Наставник хемије

са 60% радног времена

Наставник српског језика
са 94,44% радног времена

Наставник математике
са 89% радног времена

Чистачица у матичној школи
са 98% радног времена

Чистачица

у издвојеном одељењу школе у
Каменици, са 97% радног времена

Чистачица

у издвојеном одељењу школе у
Богданици, са 97% радног времена
Обавештење о продужењу рока за подношење
пријава за конкурс на основу инструкције
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја.
Продужава се рок за подношење пријава на конкурс објављен 18.03.2020. године у публикацији
„Послови” за радно место: наставник хемије са
60%радног времена, наставник српског језика
са 94,44% радног времена, наставник математике са 89% радног времена, чистачица у матичној школи са 98% радног времена, чистачица
у издвојеном одељењу школе у Каменици са
97% радног времена и чистачица у издвојеном
одељењу школе у Богданици са 97% радног
времена. Рок за подношење пријава на конкурс
продужава се 30 дана од дана престанка ванредног стања, односно до 06.06.2020. године.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕПА СТЕПАНОВИЋ”

32205 Горња Горевница
тел.032/5880-420, 032/5880-203

Наставник математике
Чистачица
Обавештење о продужењу рока за подношење
пријава за конкурс на основу инструкције
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја.
Рок за пријаву кандидата на конкурс објављен
у публикацији „Послови” 18.03.2020. године за
радна места чистачица и наставник математике
продужава се до 06.06.2020. године, на основу
Инструкција МПН о конкурсима објављеним пре
и у току ванредног стања бр. 610-00-326/202004 од 12.05.2020. године.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

32250 Ивањица, Наде Поповић 48
тел. 032/662-796

Васпитач

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које поред општих услова прописаних
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично
тумачење), испуњава и посебне услове прописане члановима 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): има
одговарајуће средње образовање - медицинска сестра - васпитач и лице које има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије или специјалистичке струковне студије), на којима је оспособљено
за рад са децом јасленог узраста - васпитач; да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар за пријаву на конкурс,
који се налази на званичној интрнет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Уз одштампани пријавни формулар,
кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе, односно дипломе и додатка уз диплому о
одговарајућој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу
са холограмом - оригинал или оверена фотокопија; уверење о држављанству - оригинал или
оверена фотокопија, не старије од шест месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења
полицијске управе, не старије од шест месеци, да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; доказ да кандидат
зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад доставља кандидат
који одговарајуће образовање није стекао на
српском језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима прибавља се пре закључења
уговора о раду. Сви остали докази саставни су
део пријаве на конкурс.

Кувар
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које поред општих услова прописаних
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично
тумачење), испуњава и посебне услове прописане чланом 139. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
20.05.2020. | Број 882 |
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88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018
- др. закон и 6/2020): има одговарајуће средње
образовање, кувар, III или IV степен, да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат
попуњава пријавни формулар за пријаву на
конкурс, који се налази на званичној интрнет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампани пријавни
формулар, кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе, односно дипломе и додатка
уз диплому о одговарајућој стручној спреми;
извод из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу са холограмом - оригинал или
оверена фотокопија; уверење о држављанству
- оригинал или оверена фотокопија, не старије
од шест месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења полицијске управе, не старије од
шест месеци, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; доказ
да кандидат зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад доставља
кандидат који одговарајуће образовање није
стекао на српском језику. Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља
се пре закључења уговора о раду. Сви остали
докази саставни су део пријаве на конкурс.

Сервирка
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које поред општих услова прописаних
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично
тумачење), испуњава и посебне услове прописане чланом 139. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. закон и 6/2020): има основно
образовање; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
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цију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни
формулар за пријаву на конкурс, који се налази на званичној интрнет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уз одштампани пријавни формулар, кандидат
доставља: оверену фотокопију сведочанства
о завршеном основном образовању; извод из
матичне књиге рођених издат на прописаном
обрасцу са холограмом - оригинал или оверена фотокопија; уверење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија, не старије од
шест месеци; оригинал или оверену фотокопију
уверења полицијске управе, не старије од шест
месеци, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; доказ
да кандидат зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад доставља
кандидат који одговарајуће образовање није
стекао на српском језику. Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља
се пре закључења уговора о раду. Сви остали
докази саставни су део пријаве на конкурс.

Спремачица

уверења полицијске управе, не старије од шест
месеци, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; доказ
да кандидат зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад доставља
кандидат који одговарајуће образовање није
стекао на српском језику. Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља
се пре закључења уговора о раду. Сви остали
докази саставни су део пријаве на конкурс.
ОСТАЛО: Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Пријаве
се подносе поштом или лично у периоду од 09
до 14 сати, у затвореној коверти, са назнаком
„За конкурс”, на адресу: Предшколска установа „Бајка” Ивањица, Наде Поповић 48. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује
директор.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАТКО МИТРОВИЋ”

32000 Чачак, Светогорска 44

2 извршиоца

Наставник немачког језика

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које поред општих услова прописаних
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично
тумачење), испуњава и посебне услове прописане чланом 139. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. закон и 6/2020): има основно
образовање; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни
формулар за пријаву на конкурс, који се налази на званичној интрнет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уз одштампани пријавни формулар, кандидат
доставља: оверену фотокопију сведочанства
о завршеном основном образовању; извод из
матичне књиге рођених издат на прописаном
обрасцу са холограмом - оригинал или оверена фотокопија; уверење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија, не старије од
шест месеци; оригинал или оверену фотокопију

УСЛОВИ: 7. степен стручне спреме (одговарајуће образовање из чл.140 ЗОСОВ за наведено занимање). Кандидати треба да испуњавају
и остале услове предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања (Сл. гл.
РС, 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. тачка
3. ЗОСОВ; да имају држављанство Републике
Србије; да познају језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
доставити: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, доказ да се против
кандидата не води истрага нити да је подигнута
оптужница и да се не води кривични поступак
пред судом (све то не старије од 6 месеци), оверена фотокопија дипломе и кратка биографија.
Пријаве слати на адресу: ОШ „Ратко Митровић”, 32000 Чачак, Светогорска 44. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

СРЕДЊА ШКОЛА „ДРАГАЧЕВО”
32230 Гуча, Републике бб
тел. 032/854-141

Наставник машинске групе предмета
УСЛОВИ: да кандидати за наставника машинске групе предмета испуњавају услове из
члана 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, 1.) За наставника
Машинске групе предмета да има одговарајуће
образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Машинство и обра-
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да метала („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017,
3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019 - исп.,
9/2019 и 2/2020); 2.) да имају психичку физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3.) 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 родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4.) да
имају држављанство Републике Србије; 5.) да
знају српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидати треба да доставе: 1.)
пријавни формулар - попуњава се на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; 2.) кратку биографију или ЦВ; 3.) оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом високом образовању за
наставника српског језика и књижевности,а за
чистачицу оверен препис/фотокопију сведочанства о завршеној основној школи; 4.) извод из
матичне књиге рођених не старији од 6 месеци у односу на дан истека конкурса (оригинал
или оверену копију); 5.) уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци
у односу на дан истека конкурса (оригинал или
оверену фотокопију); 6.) уверење о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а; 7.) лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(доказ подноси кандидат који буде изабран по
конкурсу пре закључења уговора о раду). Конкурс спроводи комисија коју именује директор у
складу са законом.Конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос на неодређено време, у року од 8 дана од
истека рока за пријем пријава.Кандидати који
буду испуњавали услове конкурса и буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана од истека
рока за подношење пријава упућују се на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака.Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима са
листе из претходног става и доноси решење
о избору кандидата у року од 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатима.Лице које
буде изабрано по конкурсу, дужно је да приложи доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) пре закључења уговора о раду.Кандидат незадовољан решењем о
изабраном кандидату може да поднесе жалбу директору, у року од 8 дана од дана достављања решења о избору. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса у Листу „Послови” Националне службе за запошљавање. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
у овереној копији, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи
на адресу Средња школа „Драгачево” Републике бб. 32230 Гуча (за назнаком „За конкурс за
пријем у радни однос на неодређено време”),
телефон 032/854-141. Пријаве и приложена
Бесплатна публикација о запошљавању

документација се не враћају.Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на горе наведену адресу.

Техничар одржавања
информационих система и
технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидатиза техничара одржавања информационих система и технологија
поред општих услова за заснивање радног
односа прописаних чланом 24 Закона о раду
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - Одлука УС, 113/17 и
95/18 - аутентично тумачење) и посебнеуслове
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања: 1.) за техничара одржавања информационих система и технологија да
има стечено средње образовање; 2.) да имају
психичку физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3.) 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 родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.)
да имају држављанство Републике Србије; 5.)
да знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидати треба да доставе: 1.)
пријавни формулар - попуњава се на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; 2.) кратку биографију или ЦВ; 3.) оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом високом образовању за
наставника српског језика и књижевности,а за
чистачицу оверен препис/фотокопију сведочанства о завршеној основној школи; 4.) извод из
матичне књиге рођених не старији од 6 месеци у односу на дан истека конкурса (оригинал
или оверену копију); 5.) уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци
у односу на дан истека конкурса (оригинал или
оверену фотокопију); 6.) уверење о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а; 7.) лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(доказ подноси кандидат који буде изабран по
конкурсу пре закључења уговора о раду). Конкурс спроводи комисија коју именује директор у
складу са законом.Конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос на неодређено време, у року од 8 дана од
истека рока за пријем пријава.Кандидати који
буду испуњавали услове конкурса и буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана од истека
рока за подношење пријава упућују се на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака.Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима са
листе из претходног става и доноси решење
о избору кандидата у року од 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатима.Лице које
буде изабрано по конкурсу, дужно је да приложи доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и уче-

ницима (лекарско уверење) пре закључења уговора о раду. Кандидат незадовољан решењем
о изабраном кандидату може да поднесе жалбу директору, у року од 8 дана од дана достављања решења о избору. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса у Листу „Послови” Националне службе за запошљавање. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
у овереној копији, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи
на адресу Средња школа „Драгачево” Републике бб. 32230 Гуча (за назнаком „За конкурс за
пријем у радни однос на неодређено време”),
телефон 032/854-141. Пријаве и приложена
документација се не враћају. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на горе наведену адресу.

ЈАГОДИНА
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „БРАНКО КРСМАНОВИЋ”
35256 Сикирица
тел. 035/8548-514

Оглас објављен у публикацији „Послови”
05.02.2020. године, поништава се за радно
место наставника енглеског језика, са 70% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
35273 Бунар
тел. 035/8271-215

Наставник предметне наставе,
предмет физика
са 60% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних
Законом о раду, кандидат треба да испуњава
следеће услове: 1) да има одговарајуће образовање, у складу са чланом 140. и 142. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 др. закон, 10/19 и 6/20) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018 и 11/19), 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање 4) да
има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и потребну документацију, заједноса одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 1) диплому о стеченом
одговарајућем образовању, 2) извод из матичне књиге рођених, 3) уверење о држављанству
Републике Србије, 4) уверење о неосуђиваности
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и непостојању дискриминаторског понашања,
издато од стране МУП Србије, 5) доказ о знању
српског језика достављају кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском
језику, 6) радну биографију (осим за лица која
први пут заснивају радни однос) - по¬жељно.
Лекарско уверење да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима
доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Докази о испуњености услова
достављају се у оригиналу или овереној фотокопији. Оригинали уверења не смеју бити старији од шест месеци. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују
се на психолошку процену способности за рад
са ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава
на конкурс је осам дана од дана објављивања
конкурса.Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Пријаве слати на адресу:
ОШ „Бранко Радичевић”, 35273 Бунар бб, са назнаком „За конкурс-физика” или предати лично.

ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН ВИСОКИ”
35213 Деспотовац, Рудничка 10
тел. 035/613-719

Чистачица

са 75% радног времена
УСЛОВИ: општи услови: поред општиох 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.Закона о сновама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
88/2017, 27/2018 други закони, 10/2019 и 6/2020)
а то су 1. има одговарајуће образовање 2. има
психичку физичку и здравствену способност за
рад са децоми ученицима 3. није осуђивано 4.
има држављанство Републике Србије 5. зна српски језик и језик на којем остварује образовно
васпитнира д (доказ кандидат доставља само
уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику). Посебни услови: чистачица
завршена основна школа (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).
ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи путем поште нагоренаведену
адресу са назнаком „За конкурс” Уз пријаву
(пријавни формулар) потребно је да кандидат
поднесе и следеће доказе 1. доказ о одговарајућој врсти и степену стручне спреме - сведочанство о завршеној основној школи (оверена фотокопија) 2. потврду - уверење да није
осуђиван (издаје МУП) 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
кривично дело примање или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела противполне 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 кандидати за сва радна места 3. уверење
о држављанству Републике Србије 4. извод из
књиге рођених (оверене фотокопије, не старије
од 6 месеци 5.доказ о познавању српског језика
и језикана коме се остварује образовно васпит-
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ни рад доказ кандидат доставља само уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику). 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, кандидта. Кандидати који испунајвају
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 стандардиозованих поступака. 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 ученицима, комисија за пријем обавиће разговора.
Пријаве слати на горе наведену адресу школе са
назнаком: „За конкурс”. Рок за пријаву : 8 дана.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
Глоговац 35222
тел. 035/8276-011

Педагог школе
УСЛОВИ: за заснивање радног односа прописани су чл. 139. и чл. 140. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” број 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19). У
радни односу установи може да буде примљено
лице под под условима прописаним законом и
то ако: да има одговарајуће образовање (сходно чл. 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/17,
27/18 - др. закони и 10/19), Правилник о степену и врсти наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016,
2/2017, 3/17, 13/18 и 11/19), да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за примање и давање мита, за
кривична дела против полне слободе, против
правног саобраћаја, против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, да има држављанство РС, да зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛИ: кандидати за пријем у радни односпо
пуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства и одштампан пријавни формулар доставља установи, биографске
податке, односно радну биографију, извод из
матичне књигерођених са холограмом, оверени
преписдипломе, не старије од 6 месеци, уверење
о држављанству, не старије од 6 месеци, уверење о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на српском језику), уверење да се против кандидата
не води истрага, нити је подигнута оптужница,не
старије од 6 месеци, уверење да кандидатније
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца,као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица,запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење,за кривично дело примање и давање мита,за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,против правног саобраћајаи против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзирана изречену кривич-

ну санкцију,и за коју није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; не старије од 6 месеци, доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима (подноси изабрани кандидат пре закључења уговора) не старије од 6 месеци. 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. Рок за подношење
пријава3 дана од објављивањау листу „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу: ОШ „Вук Караџић” у Глоговцу, Јагодина, тел.
035/8276-011.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ОШ „БОШКО ЂУРИЧИЋ”
35000 Јагодина

Дана 18.03.2020. године у листу „Послови”
број 873 објављен је конкурс з а следећа радна места: наставник математике (1 извршилац,
VII степен стручне спреме, 100% радног времена, на неодређено време), наставник биологије (1 извршилац, са 80% радног времена, VII
степен стручне спреме, на неодређено време.
Рок за пријаву кандидата на објављени конкурс, дана 18.03.2020. године број 873, продужава се 30 дана од дана престанка ванредног стања, односно до 06.06.2020. године, а у
складу саУредбом о примени рокова у управним
поступцимаза времеванредног стања („Службени гласник РС”, бр. 41/20 и 43/20). Пријаве се
подносе на адресу ОШ „Бошко Ђуричић”, Милана Мијалковића 15, 35000 Јагодина или предати
лично. Ближе информације се могу добити на
телефон 035/245-503 код секретара школе.

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
35226 Кушиљево

Обавештење
У складу са уредбом о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања
(„Службени гласник РС”, број 41/20 и 43/20)
и инструкцијама МПНТР, из дописа број 61000326/2020-04 од 12.05.2020 . године, обавештавамо јавност, односно сва заинтересована лица,
да се рок за пријаву на конкурс за избор кандидта за радно место домара, са пуним радним
временом у ОШ „Вожд Карађорђе” у Кушиљеву
на неодређено време, објављен у листу „Послови” број 873 од 18.03.2020. године, продужавадо 06.06.2020. године. У осталом текст конкурса
остаје исти. Рок за пријаву на конкурс истиче
дана 06.06.2020 године. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе,
контакт телефон : 035/8331-014.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
35210 Свилајнац

Обавештење
У складу са уредбом о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања
(„Службени гласник РС”, број 41/20 и 43/20 и
инструкцијама МПНТР, број 610-00326/202004 од 12.05.2020. године, обавештавамо сва
заинтересована лица, да се рок за пријаву на
конкурс за избор кандидата за радно места:
наставника математике, домара - мајстора одржавања и чистачице, све са пуним радним временом, на неодређено време, објављен у листу
„Послови” број 873 од 18.03.2020. године, продужава до 06.06.2020. године. Рок за пријаву на
конкурс истиче 06.06.2020. године. У осталом
делу текст конкурса остаје непромењен.
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КИКИНДА
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 13

Наставник разредне наставе

на српском наставном језику, издвојено
одељење у Српском Крстуру

Наставник разредне наставе

на српском наставном језику
(комбиновано одељење од два разреда
II-IV), издвојено одељење у Ђали

Наставник физичког васпитања
(српски наставни језик)

Наставник биологије

(српски наставни језик)

Наставник музичке културе
(српски наставни језик)

Наставник енглеског језика

(у одељењима на српском наставном
језику)

Наставник математике

(српски наставни језик), издвојено
одељење у Банатском Аранђелову

Стручни сарадник - психолог
(на српском језику)

Стручни сарадник - логопед
(на српском језику)

УСЛОВИ: За наставнике и стручне сараднике
- одговарајуће високо образовање у складу са
чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/17,
27/18 - др. закони, 10/19 и 6/2020), стечено на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то 1) студије другог
степена из научне односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука или на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године и услове прописане Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/ 16, 2/17,
3/17, 13/2018 и 11/2019).

Домар - мајстор одржавања
у издвојеном одељењу у Ђали

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, квалификовани бравар, или КВ електричар или КВ
водоинсталатер или КВ столар и положен испит
за руковаоца парних котлова.

Чистач/чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред услова из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања,
кандидат треба да има завршену основну школу
- да има основно образовање.
ОСТАЛО: Кандидати за сва радна места треба да доставе доказе о одговарајућем тражеБесплатна публикација о запошљавању

ном образовању; да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије, да знају српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Уз одштампан и читко попуњен пријавни
формулар (налази се на сајту Министарства
просвете), доставити: писану биографију, оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену копију додатка дипломи са подацима о положеним испитима, оверену копију
уверења о држављанству Републике Србије
(не старију од 6 месеци), оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених, потврду о
некажњавању надлежне полицијске управе
(не старију од једног 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 одговарајуће
образовање стекли на српском језику). Доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) доставља кандидат који је
изабран по конкурсу се пре закључења уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања
о избору кандидата, Конкурсна комисија врши
ужи избор кандидата, који се у року од 8 дана
од дана истека рока за подношење пријава
упућују на претходну проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима коју
врши Национална служба за запошљавање,
о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Пријаве на конкурс достављају се на
адресу: Основна школа „Јован Јовановић Змај”,
Краља Петра I Карађорђевића 13, 23330 Нови
Кнежевац, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Рок за пријем пријава је 8 дана од дана
оглашавања.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
23300 Кикинда, Београдска 8
тел. 0230/423-520

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/17, 27/18, 10/19 06/20), као и Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и
11/19). Члан 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописује услове
за пријем у радни однос, односно да у радни
однос у установи може да буде примљено лице
под условима прописаним законом и то ако: 1)
има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-

мање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4)
има држављанство Републике Србије; 5) зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог
члана доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада. Докази о
испуњености услова из става 1. тач. 1), 3)-5)
овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана
прибавља се пре закључења уговора о раду.
Чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да
наставник, васпитач и стручни сарадник јесте
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2)
овог члана мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета. Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017 и 13/2018) прописани су степен и врста образовања за извођење наставе
и других облика образовно-васпитног рада на
радном месту наставник математике и то: професор математике, дипломирани математичар,
дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар
за рачунарство и информатику, дипломирани
математичар - информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор
информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар
- примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним
предметом Основи геометрије), дипломирани
информатичар, мастер математичар, мастер
професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и
математике, мастер професор информатике и
математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар - мастер,
дипломирани инжењер математике - мастер
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска
математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије),
професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије - математике,
професор математике - теоријско усмерење,
професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар - механичар, мастер професор предметне наставе.Лица која су стекла
академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају завршене основне
академске студије на студијским програмима
из области математике или примењене мате20.05.2020. | Број 882 |
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матике (са положеним испитом из предмета
геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно
математике и информатике.

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 1) има одговарајуће
образовање: 1. степен стручне спреме (завршена основна школа); 2) има одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност; 3)
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из тачке 1), 3), 4) и 5) достављају се
уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености
услова из тачке 2) ове одлуке прибавља се пре
закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: 1. доказ да поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипломе, односно
сведочанство о завршеној основној школи (за
кандидате који конкуришу за радон место спремачице), 2. да је држављанин Републике Србије
(уверење о држављанству РС - оригинал или
оверена фотокопија, не старије од шест месеци); 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, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из
МУП-а, не старије од шест месеци); 4. доказ
да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (диплома издата и
стечена на српском језику или уверење одговарајуће високошколске установе да је лице положило испит из српског језика са методиком,
оригинал или оверена фотокопија). Напомена:
доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима - доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Након истека рока за достављање
пријава није могуће достављање доказа о
испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Школа није у обавези да враћа конкурсну
документацију. У складу са чланом 154 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар који се може узети на званичној интернет страници Министарства просвете. Потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом и радном биографијом кандидати достављају установи. Кандидати који уђу
у ужи избор биће позвани на разговор. Пријава
на конкурс обавезно садржи податке о радном
месту на које кандидат конкурише и податке
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о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта, контакт телефон
кандидата, адреса електронске поште ако је
кандидат поседује). Пријаве са доказима доставити у року 8 дана од дана оглашавања у публикацији „Послови”. Пријаве доставити лично
или поштом на адресу: ОШ „Жарко Зрењанин”,
Београдска 8, 23300 Кикинда.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/811-549

Одлука о продужењу рока на
расписани конкурс
Рок за конкурс расписан за пријем у радни однос на радном месту: спремачица - на
неодређено време 2 извршиоца, објављен у
часопису НСЗ „Послови” 18.3.2020. године, продужава се на основу члана 3 Уредбе, да рокови
који истичу за време ванредног стања, а односе
се на предузимање управних радњи, окончање
управних поступака и одлучивање по изјављеним правним средствима, сматраће се истеклим
кад истекне 30 дана од престанка ванредног
стања. Рок за пријављивање на конкурс је 30
дана од престанка ванредног стања односно до
6. јуна 2020. године. Услови за пријем у радни
однос: у радни однос може да буде примљено
лице, под условима прописаним законом и то
ако: 1) има одговарајуће образовање; завршену
основну школу, доказ: оверена копија дипломе
о завршеном одговарајућем образовању (доставља кандидат уз пријаву); 2) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; доказ: лекарско уверење
(доставља кандидат пре закључења уговора);
3) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање,
доказ: извод из казнене евиденције о некажњавању. (доставља кандидат уз пријаву); 4) има
држављанство Републике Србије, доказ: уверење о држављанству (доставља кандидат уз
пријаву). Уз формулар за пријаву на конкурс,
који кандидати могу преузимати на званичној
интернет страници Министарства, кандидат подноси: 1. оверену копија дипломе о завршеном
основном образовању, 2. уверење о држављанству, 3. извод из матичне књиге рођених, 4. уверење о некажњавању. Сви прилози морају бити
у оргиналу или овереној копији. Документацију
са формуларом за пријаву на конкурс послати
на адресу: Економско-трговинска школа Сента, Главни трг 12, 24400 Сента са назнаком „За
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

ОШ „ВАСА СТАЈИЋ”
Мокрин

На основу чл. 122 ст.1 и чл. 126 ст. 4 тач. 23
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18, 10/19
и 6/20) Одлуке о укидању ванредног стања
народне скупштине Републике Србије („Сл.
гласник РС” 65/20) и Уредбе о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања („Сл. гласник РС” 41/20 и 43/20),
Инструкције Министарства просвете, науке и

технолошког развоја бр.610-00-326/2020-04 од
дана 12.05.2020. године одлучујићи о наставку прекинутог поступка расписивања конкурса за пријем у радни однос директор ОШ
„Васа Стајић” у Мокрину доноси следеће: Обавештење о продужењу рока за пријем пријава
на конкурсе објављене непосредно пре увођења
ванредног стања и објављене у току ванредног
стања. Рок за пријаву кандидата по конкурсима Основне школе „Васа Стајић” у Мокрину
објављеним у листу „Послови” дана 11.03.2020.
године и дана 18.03.2020. године се продужава
за 30 дана од дана престанка ванредног стања,
односно до 06.06.2020. године. Продужење рока
се односи на следећа радна места:

Чистачица

2 извршиоца

Наставник предметне наставе српски језик и књижевност
66% норме радног времена

Наставник предметне наставе ликовна култура
75% норме радног времена

Наставник предметне наставе математика
2 извршиоца

Текст конкурса се налази у архиви листа
„Послови” број 872 од дана 11.03.2020. године
и 18.03.2020. године.

ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”
23300 Кикинда, Краља Петра I 63
тел. 0230/400-390

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
образовање у складу са Правилником о критеријумима и стандардима за финансирање
установе која обавља делатност основног образовања, који је донет у складу са чланом 154.
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 27/2018 - др.
закон и 6/2020), који је ступио на снагу даном
објављивања у” Службеном гласнику Републике
Србије” од 24.01.2020. године, као и Правилником о организацији и систематизацији послова и
радних задатака у Основној школи „Јован Поповић” у Кикинди, који предвиђају да спремачица има завршену минимум основну школу; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом - ученицима, родитељима
и колективом - запосленима у школи, да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 139. став 1. тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања
и чл. 16. став 3. Правилника о организацији и
систематизацији послова и радних задатака
у Основној школи „Јован Поповић” у Кикинди
(није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање), да је држављанин Републике Србије и
да зна језик на коме се остварује рад у образовно-васпитној установи - основној школи.
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Наука и образовање

Опис посла: Запослени на радном месту - спремачица - по организацији и систематизацији
послова и радних задатака у Основној школи
„Јован Поповић” у Кикинди обављаће следеће
послове: 1. одржава хигијену у школским просторијама и школском дворишту; 2. заједнички чисти двориште, травњаке испред школе
и негује засад у травњаку, одржава и негује
цвеће у школској згради и дворишту; 3. одржава и чисти санитарне чворове; 4. чисти и стара
се о проходности тротоара испред школе, дворишта и степеништа за време снежних падавина; 5. одржава и чисти инвентар и другу опрему којом рукују или се налазе у просторијама
које одржава; 6. пријавље оштећења и кварове
на инсталацијама, инвентару и другој опреми
домару и секретару; 7. обавља курирске послове; 8. дежура на својим теренима, чува опрему,
уџбенике и одећу ученика док су у школи; 9.
звони за почетак и крај школског часа, за почетак и крај одмора.

нажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање доказ
прибавља установа); има држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: одштампан попуњен пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства, оригинал или оверену копију
дипломе о стеченом образовању, оригинал или
оверену копију држављанства (не стрије од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених,
фотокопију или очитану личну карту, радну
биографију уколико има. Уколико кандидат није
стекао средње, више или високо образовање на
српском језику у обавези је да достави доказ да
је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Опште
лекарско уверење прилаже изабрани кандидат приликом заснивања радног односа, потписивања уговора. Кандидат такође прилаже
и доказ о неосуђиваности из суда, тужилаштва и СУП-а. Потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи Пријаве се подносе на адресу:
Основна школа „Јован Поповић”, Краља Петра
Првог 63, 23300 Кикинда са назнаком: „За конкурс”. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ГИМНАЗИЈА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
23300 Кикинда, Генерала Драпшина 5

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; најмање
основна школа; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (доставља кандидат 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, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање доказ
прибавља установа); има држављанство Републике Србије.

Домар
УСЛОВИ: III или IV степен стурчне спреме
техничке струке; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (доставља кандидат пре закључења
уговора о раду); да није осуђиван правносБесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: за оба радна места: пријаве са доказима о испуњавању услова кандидат доставља
у року 8 дана од дана расписивања огласа на
горе наведену адресу Школе, са назнаком „За
оглашено радно место”.
23330 Нови Кнежевац, Краља Петра Првог
Карађорђевића11
тел. 0230/81-434
e-mail: gimnaznk@gmail.com

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат треба даима одговарајуће
образовање за наставника за подручја рада
Школе, педагога и психолога: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Лице из става
1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. Даима најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење); 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 родоскрвњење,
за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, које није правоснажно осуђено
за привредни преступ у вршењу раније дужности, против кога није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога-за
наведена кривична дела; да има дозволу за рад
наставника/стручног сарадника; обуку и положен испит за директора; даима држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад.

3.Уз пријаву на конкурс, кандидат за директора Школе подноси: преглед кретања у служби,
биографске податке и податке о стручним и
организационим способностима, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, као и
друга уверења којима се доказује испуњеност
услова за наставника - за подручја рада: гимназија - општи смер или саобраћај или трговина,
угоститељство и туризам, односно психолога
или педагога; оверену фотокопију дозволе за
рад наставника/ стручног сарадника; оверену фотокопију уверења о положеној обуци и
испиту за директора (изабрани директор који
нема положен испит за директора дужан је да
га положи у року од две године од дана ступања на дужност); потврду да има најмање
осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење/потврду МУП-а
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 родоскрвњење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, уверење основног и
вишег суда да није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога- за наведена кривична дела; уверење привредног суда да није правоснажно осуђено за
привредни преступ у вршењу раније дужности, доказ о познавању српског језика и језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад,
уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверена фотокопија); фотокопија личне карте/биометријски очитана лична
карта, доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у његовом раду (извештај просветног
саветника), уколико га кандидат за директора поседује, доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања за кандидата на конкурсу који је
претходно обављао дужност директора школе.
4. Изабрано лице за директора доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) прибавља пре закључења уговора. 5 .
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана
објављивања конкурса.6 .Пријаве на конкурс
могу се поднети лично у секретаријату школе или путем поште, на адресу школе: Краља
Петра I Карађорђевића 11, 23330 Нови Кнежевац са назнаком: „За конкурс за директора”. 7.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање. 8. Додатне информације о
конкурсу могу се добити од секретара школе,
e-mail: sskolank@gmail.com.

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ”
23311 Наково, Главна 50
тел. 0230/454-330
e-mail: osnakovo@gmail.com

Наставника предметне наставе математика

са 88,88% радног времена недељно
УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће
образовањЕ из члана 139 став 1 тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018
- др. закони, 10/2019 и 6/2020; у даљем тексту:
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Закон) и степена и врсте образовања из члана
140 Закона и члана 3 став 1 тачка 9. Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018 и 11/2019; у даљем тексту:
Правилник) и то: да има одговарајуће високо
образовање: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије)
и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године (лице из члана 140 став 1
тачка 1) подтачка (2) Закона мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета и стручне спреме):
професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску
математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор
математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор
информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар
- примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним
предметом Основи геометрије), дипломирани
информатичар, мастер математичар, мастер
професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и
математике, мастер професор информатике и
математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар - мастер,
дипломирани инжењер математике - мастер
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска
математика,дипломирани инжењер математике
(са изборним предметом Основи геометрије),
професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије - математике,
професор математике - теоријско усмерење,
професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар - механичар, мастер професор предметне наставе.Лица која су стекла
академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају завршене основне
академске студије на студијским програмима
из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета
геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно
математике и информатике. Овај услов доказује
се подношењем оверене фотокопије дипломе,
односно уверења о стеченом високом образовању у напред наведеном степену и врсти, а
лица који су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани-мастер треба да поднесу и диплому, односно уверење о завршеним
основним академским студијама на студијским
програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из
предмета геометрија или основи геометрије)
или двопредметној настави математике и физике односно математике и информатике. Лице
које нема обавезно образовање из члана 142
ставови 1 и 4 Закона (образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
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чено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са
европским системом преноса бодова, односно које је у току студија положило испите из
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу), у обавези 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. Услов за
заснивање радног односа је да лице зна српски језик као језик на којем остварује образовно-васпитни рад из члана 139 став 1 тачка 5)
Закона. Уколико одговарајуће високо образовање није стечено на српском језику доставља
се оверена фотокопија потврде/уверења да је
лице стекло средње, више или високо образовање на српском језику или је положило испит
из језика по програму одговарајуће високошколске установе (члан 141 став 7 Закона).

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће
образовање из члана 139 став 1 тачка 1) Закона
и Правилника о организацији и систематизацији
послова у Основној школи „Петар Кочић” Наково (дел. број: 610-110-23/2018 од 20.8.2018.
године на који је Школски одбор Основне школе „Петар Кочић” у Накову дана 14.9.2018.
године дао сагласност Одлуком дел. број: 610110-27/2018 и дел.број: 610-110-1/2019-44 од
23.12.2019. године на који је Школски одбор
Основне школе „Петар Кочић” у Накову дана
16.1.2020. године дао сагласност Одлуком дел.
број: 610-110-1/2020-3): средње образовање;
изузетно:- основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања
на снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору и положен стручни испити за рад
са судовима под притиском (за послове руковања постројењем у котларници). Овај услов
доказује се подношењем оверене фотокопије
дипломе/сведочанства о стеченом средњем,
односно основном образовању и овереном
фотокопијом уверења, потврде, сертификата и
сл.о положеном испиту за рад са судовима под
притиском. Услов за заснивање радног односа
је да лице зна српски језик као језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад из члана
139 став 1 тачка 5) Закона. Уколико образовање није стечено на српском језику доставља
се оверена фотокопија потврде, односно уверења да је лице стекло образовање на српском
језику или је положило испит из српског језика.
ОСТАЛО: Заједничко за оба радна места: 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима из члана 139
став 1 тачка 2) Закона - доказује се подношењем
оригинала или оверене фото-копије лекарског
уверења надлежне службе медицине рада пре
закључења уговора о раду; 3. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање из члана 139 став
1 тачка 3) Закона - доказује се подношењем
оригинала или оверене фото-копије уверења
надлежне службе Министарства унутрашњих
послова (доказ не може бити старији од дана

објављивања конкурса); 4. да је држављанин
Републике Србије из члана 139 став 1 тачка 4)
Закона - доказује се подношењем оригинала
или оверене фото-копије уверења о држављанству издато на образцу након 1.1.2019. године;
осим напред наведене документације на конкурс уз пријаву кандидат доставља и извод из
матичне књиге рођених издато након 1.3.2010.
године, одсносно његову оверену фото-копију
и биометријски очитану личну карту. Конкурс је
отворен 15 дана од дана објављивања у недељном листу Националне службе за запошљавање
„Послови”. Кандидати који су изабраниу ужи
избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом иученицимакоју врши
надлежна националана служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака. Кандидати напред наведену документацију заједно са
радном и животном биографијом својеручно потписаном, достављају уз одштампан и попуњен
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc, путем поште на адресу
Основна школа „Петар Кочић”, Главна 50, 23311
Наково или лично на напред наведену адресу
са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Непотпуна
пријава је она пријава која не садржи све доказе из конкурса. Конкурсна документација се не
враћа. Лице надлежно за контакт са кандидатима је секретар установе путем контакт телефона
за информације 0230/454-330.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
Нови Кнежевац

Обавештење о продужењу рока за пријем пријава
на конкурсе објављене непосредно пре увођења
ванредног стања: Рок за пријаву кандидата по
конкурсу Основне школе „Јован Јовановић Змај”
са седиштем у Новом Кнежевцу, Краља Петра I
Карађорђевића 13, објављеном у листу „Послови”
дана 11.03.2020. г. (бр. Послова 872) се продужава за 30 дана од дана престанка ванредног стања,
односно до 06.06.2020. године. Продужење рока
се односи на следећа радна места:

1. Наставник разредне наставе

на српском наставном језику, Издвојено
одељење у Српском Крстуру

2 Наставник разредне наставе

на српском наставном језику
(комбиновано одељење од два разреда
II-IV), Издвојено одељење у Ђали

3. Наставник физичког васпитања
(српски наставни језик) у Новом
Кнежевцу

4. Наставник биологије

(српски наставни језик) у Новом
Кнежевцу

5. Наставник музичке културе
(српски наставни језик) у Новом
Кнежевцу

6. Наставник енглеског језика

(у одељењима на српском наставном
језику) у Новом Кнежевцу

7. Наставник математике

(српски наставни језик) Издвојено
одељење у Банатском Аранђелову

8. Стручни сарадник - психолог

(на српском језику) у Новом Кнежевцу
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9. Стручни сарадник - логопед

(на српском језику) у Новом Кнежевцу

10. Домар, мајстор одржавања
Издвојено о. у Ђали

11. Чистач-чистачица
у Новом Кнежевцу

12. Чистач-чистачица
у Новом Кнежевцу
2 извршиoца

Текст конкурса се налази у архиви листа „Послови” број: 872, од дана 11.03.2020. године.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ГИМНАЗИЈА „ОРАХОВАЦ”

38430 Ораховац, Видовданска бб
тел. +383/446-33-952

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба
да испуњава услове прописане чланом 139.
и чланом 140. став 1 и 2 и чланом 122.став 5
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17,
27/18 - други закони, 10/19 и 06/20) и то: да
поседује одговарајуће образовање из члана 140
ставови 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, стечено за наставника у
подручју рада разредне и предметне наставе у
основној школи и стручног сарадника и то: 1.
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; лице из става 1
тачка 1 подтачка 2 члана 140 Закона о основама система образовања и васпирања 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;
да има дозволу за рад (лиценцу)за наставника, васпитача и стручног сарадника, односно
положен стручни испит; да је прошао обуку и
положен испит за директора установе; да има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осиђиван 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 малолетог
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 кривични санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да није
правоснажно осуђиван за привредни преступ
у вршењу раније дужности, против кога није
покренут кривичпни поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или
Бесплатна публикација о запошљавању

доношењем решења о одређивању притвора
пре доношења оптужног предлога за наведена
кривична дела; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Изабрани кандидат који нема положен испит за директора,
дужан је да га положи у року од две године од
дана ступања на дужност.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (својеручно
потписану) кандидат доставља: биографију са
кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе за време
трајања мандата; оверену фотокопију дипломе о стеченом и одговарајућем образовању;
оверену фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту
за наставника, педагога или психолога (дозвола за рад); потврду о радном стажу у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (оригинал), уверење из надлежне службе Министарства унутрашњих послова да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела наведена у условима за избор директора,
издато након објављивања конкурса; уверење
основног суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре доношења
оптужног предлога за наведена кривична дела,
издато након објављивања конкурса; уверење
привредног суда да није правоснажно осуђен за
привредни преступ у вршењу раније дужности,
не старије од 30 дана; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених са холограмом
(оригинал или оверену фотокопију); лекарско
уверење, не старије од шест месеци, да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (оригинал
или оверена копија); извештај просветног саветника као доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (уколико је кандидат
имао појединачни стручно педагошки надзор);
уколико нема овај извештај, кандидат доставља краћу изјаву на околност недостављања
извештаја; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања доставља кандидат на конкурсу који је
претходно обављао дужност директора школе;оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за директора установе (пријава која не садржи
уверење о положеном испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани
кандидат ће бити у обавези да у законском року
положи испит за директора школе); уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на
српском језику, у обавези је да достави доказ да
је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Пријаве
са потребном документацијом достављају се у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за
избор директора школе”, лично или поштом на
адресу школе: Гимназија Ораховац, Видовданска
бб, 38430 Ораховац. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Школа
нема обавезу враћања конкурсне документације.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

139. и чланом 140. и 142. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - други закони и
10/2019). Кандидати поред општих услова треба
да испуњавају и следеће услове: поседовање
одговарајућег образовања и то: 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање од 10.09.2005.
године; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике
Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању најмање три месеца, нити за кривична дела насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примања мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја, и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата,утврђеног у
складу са законом, извршена психолошка процена способности за рад са децом и ученицима, у
складу са законом, знање српског језика и језика на којем се остварује образовно -васпитни
профил. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, у овереној копији, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Пријаве и приложена документација се не
враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, уверење о држављанству Републике Србије или извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија). Докази о провери
психофизичких способности за рад са децом и
ученицима и лекарско уверење се прибављају
пре закључења уговора о раду. Одлука о избору
кандидата донеће се у року од 8 дана од дана
добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Пријаве
слати на адресу: Економско-трговинска школа,
38220 Косовска Митровица, Лоле Рибара 29, са
назнаком „Пријава за конкурс”.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МАЈА”
СРБИЦА
Село Бање, Светог Николе 9
38334 Осојане
тел. 063/8439-304

Одлука о расписивању конкурса за избор
директора Предшколске установе „Маја” Србица, објављена у листу „Послови” 04.03.2020.
год., поништава се.

38220 Косовска Митровица, Лоле Рибара 29

Економија, право и администрација наставник правних предмета
8 часова недељно, односно 50%
радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове прописане законом за заснивање радног
односа и посебне услове предвиђене чланома

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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К РА Г У Ј Е В А Ц
ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
34000 Крагујевац, Даничићева 1
тел. 034/335-506

Референт за рачуноводствене и
финансијске послове
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања и услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији
послова Прве крагујевачке гимназије. Такође,
сваки од кандидата мора испуњавати следеће
услове: да има одговарајуће образовање; доказ
да има психичку, физичку и зравствену способност за рад са децом и ученицима (прибавља се
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, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: 1) доказ о држављанству Републике Србије (извод из матичне књиге рођених и
уверење о држављанству, оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци; 2)
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 3)
доказ да лице није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које му је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као ни за кривична дела:
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и доказ да за кандидата није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци; 4) радну биографију. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и потребну документацију, заједно са одштампаним 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 послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандида који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности 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 жал-
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бу 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 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 крагујевачка гимназија, Даничићева 1, 34000 Крагујевац. Додатне информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и путем телефона:
034/335-506.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДА ШУБАКИЋ”

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”

34227 Баточина, Краља Петра I 73
тел. 034/6842-324
e-mail: poletaracpubatocina@gmail.com

Конкурс објављен у публикацији „Послови”,
број 872 од 11.03.2020. године, за радна места:
васпитач - 2 извршиоца, домар-мајстор одржавања и магационер/економ/техничар одржавања одеће, поништава се у целости. Нови конкурс биће расписан благовремено по окончању
ванредног стања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”

34230 Гружа
тел. 034/515-507

Наставник српског језика
са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат 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 кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Под одговарајућим образовањем се сматра
високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године
и на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Докази о испуњавању услова: кандидат је дужан да приложи уз пријаву - пријавни
формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, потписану
биографију, оригинал/оверену копију дипломе,
оригинал/оверену копију уверења о држављанству, оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности (не старије од 3 месеца), доказ о
познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком
биографијом и доказима о испуњавању услова, доставити и оригинал/оверену копију извода из матичне књиге рођених. Предност имају
кандидати са лиценцом и радним искуством
на овом послу. 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. Пријаве на конкурс
са потребним доказима о испуњавању услова
подносе се лично или на адресу: Основна школа „Рада Шубакић”, 34230 Гружа, са назнаком:
„Пријава на конкурс”, тел. 034/515-507, радно
време установе је од 07.00 до 15.00 часова,
радним данима. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Рок за подношење
пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа.

34227 Баточина, Краља Петра I 73
тел. 034/6842-324
e-mail: poletaracpubatocina@gmail.com

Васпитач

2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које поред општих услова прописаних
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука
УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење),
испуњава 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, 27/2018
- др. закон и 6/2020): 1) има одговарајуће
високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, високо образовање стечено
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије и специјалистичке струковне студије) и студије у трајању
од три године или више образовање; 2) има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; 3) није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја у складу са чланом 154. став 2. 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). Уз одштампани пријавни формулар кандидати достављају
установи потребну документацију: 1) оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
2) уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,

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

Наука и образовање

против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал и не старије од 6 месеци); 3) уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал и не
старије од 6 месеци); 4) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
5) доказ да кандидат зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад
доставља кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику; 6) доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом кандидат доставља
пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом, са назнаком
„За конкурс”, на адресу Предшколска установа
„Полетарац” Баточина, Краља Петра I 73 Баточина, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” сваког
радног дана, у периоду од 07.30 до 15.30 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

Домар/мајстор одржавања
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које поред општих услова прописаних
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука
УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење),
испуњава и посебне услове прописане чланом
139. Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др.
закон и 6/2020): 1) има одговарајуће средње
образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја у складу са чланом 154. став 2. 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). Уз одштампани пријавни формулар кандидати достављају
установи потребну документацију: 1) оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
2) уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал и не старије од 6 месеци); 3) уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал и не
старије од 6 месеци); 4) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
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5) доказ да кандидат зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад
доставља кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику; 6) доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом кандидат доставља
пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом, са назнаком
„За конкурс”, на адресу Предшколска установа
„Полетарац” Баточина, Краља Петра I 73 Баточина, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”, сваког
радног дана, у периоду од 07.30 до 15.30 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

Магационер/економ/техничар
одржавања одеће
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које поред општих услова прописаних
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука
УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење),
испуњава и посебне услове прописане чланом
139. Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др.
закон и 6/2020): 1) има одговарајуће средње
образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја у складу са чланом 154. став 2. 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). Уз одштампани пријавни формулар кандидати достављају
установи потребну документацију: 1) оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
2) уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал и не старије од 6 месеци); 3) уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал и не
старије од 6 месеци); 4) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
5) доказ да кандидат зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад
доставља кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику; 6) доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом кандидат доставља
пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом, са назнаком

„За конкурс”, на адресу Предшколска установа
„Полетарац” Баточина, Краља Петра I 73 Баточина, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” сваког
радног дана, у периоду од 07.30 до 15.30 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање доцент за ужу
научну област Методика наставе
немачког језика и књижевности
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у дрштвено-хуманистичком пољу: за избор у звање
доцент: доктор наука из научне области за коју
се кандидат бира са најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима студија), односно најмање три године педагошког искуства на високошколској установи и има научне, односно
стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама. Обавезан услов за сва звања је непостојање сметње
из чл. 72. ст. 4. Закона о високом образовању
и остали општи, обавезни, изборни и посебни услови који су предвиђени чл. 74. и чл. 75.
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 73/2018, 67/2019
и 6/2020 - др. закони), Статутом Универзитета
у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/265/2
од 3. 4. 2018. године - www.kg.ac.rs), Одлуком
о изменама и допунама Статута Универзитета у
Крагујевцу I (бр. II-01-400/6 од 7. 5. 2019),Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу II (бр. II-01-400/5 од 7. 5.
2019), Одлуком о изменама и допунама Статута
Универзитета у Крагујевцу III (бр. II-01-564/3
од 28. 6. 2019), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-3691 од 25.
10. 2019), Законом о раду („Сл. гласник РС”,
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14,
13/2017 - одлука УС и 113/2017), Правилником
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у
Крагујевцу (бр. II-01-52 од 9. 1. 2017. године),
Одлуком о изменама и допунама Правилника о
начину и поступку заснивања радног односа и
стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-305/5 од 26. 4. 2018) - www.
kg.ac.rs и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа која је потребно доставити на наведене конкурсе: пријава на
конкурс, биографија и стручна биографија, оверене копије диплома свих нивоа студија, извод
из матичне књиге рођених (оверена копија),
фотокопија личне карте и очитана лична карта,
потврда надлежног органа (Полицијске управе)
да кандидат није осуђиван за кривична дела
предвиђена чланом 72. став 4. Закона о високом образовању (оригинал или оверена копија),
потврда Комисије за обезбеђење и унапређење
квалитета о педагошком раду (за кандидате
који су у радном односу на ФИЛУМ-у), потврда
о педагошком искуству на високошколској установи, за кандидате који се први пут бирају у
звање наставника и заснивају радни однос на
факултету у саставу Универзитета у Крагујевцу
предвиђено је јавно приступно предавање (а за
кандидате који се бирају у области извођачких
уметности за главни предмет предвиђена је и
обавезна уметничка презентација). Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на
компакт диску - CD-у) у 3 примерка, у складу
са Упутством за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивања релевантних доку20.05.2020. | Број 882 |
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мената које кандидат доставља у току поступка
избора у звање и Одлуком о изменама и допунама Упутства за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка
избора у звање (доступно на:хттп://www.кг.ац.
рс/документи_избори.пхп). Приликом доказивања биографских података, кандидат је дужан
да се придржава Закона о заштити података о
личности, односно да све личне податке, технички, одговарајуће прикрије. Фотокопије докумената морају бити оверене. Пријава кандидата
уз коју није приложена комплетна документација у складу са Упутством за приметну, начин
достављања, попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља
у току поступка избора иОдлуком о изменама
и допунама Упутства за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току
поступка избора у звање, тражена конкурсом
као доказ о испуњености услова, сматраће се
некомплетном и неће се разматрати од стране комисије. Сва документација и радови достављају се Служби за опште и правне послове
ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

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

Обавештење о продужењу рока за
подношење пријава за конкурс на
основу инструкције Министарства
просвете науке и технолошког
развоја
Продужава се рок за пријаву кандидата на
објављене конкурсе у листу „Послови” бр. 873
од 18.3.2020. године за радна места наставник
физичког васпитања са 65% радног времена и
сервирка са 95% радног времена. Рок за подношење пријава на конкурс продужава се 30 дана
од дана престанка ванредног стања односно до
06. јун 2020. године, ког датума истиче рок за
пријаву за конкурс.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Сарадник у звање сарадник у
настави за ужу научну област
Италијански језик и лингвистика
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: Студент мастер академских студија
који је основне студије завршио са укупном
просечном оценом најмање осам (8) и који
је у току студија показао смисао за наставни
и научни рад. Непостојање сметње из чл. 72.
став 4. Закона о високом образовању и остали обавезни, изборни, општи и посебни услови
предвиђени су чл. 82. и чл. 83. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/18-3 др.закон, 73/18, 67/2019 и 6/2020 - др.
закони), Статутом Универзитета у Крагујевцу
(пречишћен текст, бр. II-01/265/2 од 3. 4. 2018.
године - www.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и
допунама Статута Универзитета у Крагујевцу I
(бр. II-01-400/6 од 07.05.2019. године), Одлуком
о изменама и допунама Статута Универзитета
у Крагујевцу II (бр. II-01-400/5 од 07.05.2019.
године), Одлуком о изменама и допунама Ста-
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тута Универзитета у Крагујевцу III (бр. II-01564/3 од 28. 6. 2019), чл. 141.Статута Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр.
01-3691 од 25. 10. 2019 - пречишћен текст),
Правилником о избору сарадника на Одсеку за
филологију (бр. 01-736 од 3. 3. 2014. године),
Одлуком о измени и допуни Правилника о избору сарадника на Одсеку (бр. 01-2453/15 од 20.
10. 2016. године), Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/2017) и другим
актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
Документа која је потребно доставити на наведене конкурсе: пријава на конкурс, биографија
и стручна биографија, оверене копије диплома свих нивоа студија, извор из књиге рођених (оверена копија), фотокопија личне карте и очитана лична карта, потврда надлежног
органа (полицијске управе) да кандидат није
осуђиван за кривична дела предвиђена чланом
72. став 4. Закона о високом образовању (оригинал или верена копија). Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова
конкурса, сви кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт диску
- CD-у) у три примерка. Приликом доказивања
биографских података, кандидат је дужан да се
придржава Закона о заштити података о личности, односно да све личне податке, технички,
одговарајуће прикрије. Фотокопије докумената
морају бити оверене. Пријава кандидата уз коју
није приложена комплетна документација сматраће се некомплетном и неће се разматрати од
стране комисије.
Сва документација и радови достављају се
Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а,
у згради Друге крагујевачке гимназије или
поштом на адресу: Филолошко-уметнички
факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
34227 Баточина, Краља Милана Обреновића 6
тел. 034/6841-402

Обавештење о продужењу рока за подношење
пријава за конкурс на основу инструкције
Министарства просвете науке и технолошког
развоја. Продужава се рок за пријаву кандидата на објављене конкурсе у листу „Послови”
бр. 873 од 18.03.2020. године за радна места:
чистачице - радника на одржавању хигијене
(4 извршиоца); чистачице - радника на одржавању хигијене за 90% радног времена (3 извршиоца); чистачице - радника на одржавању
хигијене, за 85% радног времена (1 извршилац)
и куварица, са 60% радног времена (1 извршилац). Рок за подношење пријава на конкурс
продужава се 30 дана од дана престанка ванредног стања, односно до 06. јуна 2020. године,
ког датума истиче рок за пријаву за конкурс.

ОШ „МИЛАН ИЛИЋ ЧИЧА”
34300 Аранђеловац, Књаза Милоша 88
тел. 034/711-515 локал 13

Наставник српског језика и
књижевности
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа предвиђених у члану 24 Закона о раду кандидати треба да испуњавају и
посебне услове предвиђене одредбама члана
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018,10/2019 и 6/2020), Правилником о врсти и степену образовања наставника
и стручних сарадника у основнојшколи („Сл.

гласник РС” - Просветни гласник бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
13/2017, 13/2018). Кандидати су обавезни
да поред пријаве за пријем у радни однос на
неодређено време, фотокопије очитане личне
карте, CV, школи доставе и следећа документа: извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству РС, уверење о неосуђивању из
надлежног основног суда, уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца
као и за кривична дела насиље у породици одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолелетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примања или давања мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом без обзира на изречену
кривичну санкцију и за које није у складу са
законом утврђено дискриминаторско понашање
- документ се прибавља из казнене евиденције
у надлежној ПУ МУП-а, диплома или уверење
о стеченом високом образовању на основним
студијама у трајању од најмање четири године
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године (7/1 степен
стручне спреме одговарајуће врсте занимања)
или о стеченом академском називу мастер на
студијама другог степена за наставнике из члана 140 став 1 и 2 Закона, уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима односно
уверење о здравственом стању кандидата од
надлежне службе медицине рада које се подноси непосредно пре закључења уговора о раду,
уверење или потврда да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова од којих по 6 бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова, да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Сматра се да кандидат који
је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или је положио стручни испит
односно испит за лиценцу има образовање
из чл. 142 ст. 1 Закона (чл. 142 ст. 4 Закона).
Кандидати потребну документацију достављају
школи заједно са попуњеним пријавним формуларем који се налази на званичној интернет
страници министарства просвете, науке и технолошког развоја. Психолошку процену способности кандидата за наставника за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Наведени документи подносе се као
оверене фотокопије не старије од 6 месеци.
Неблаговремене и непотпуне пријаве за пријем
у радни однос неће бити узети у разматрање.
Пријаве за пријем у радни однос са доказима о
испуњавању услова конкурса достављају се у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „ Послови” Националне службе
за запошљавање на адресу: ОШ „Милан Илић
Чича” Аранђеловац, Књаза Милоша 88, 34300
Аранђеловац. Телефони за информације:
034/711-515, локал 13.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНИСЛАВ СРЕМЧЕВИЋ”

34000 Крагујевац, Лазе Маринковића 54
тел. 034/300-750

Обавештење о продужењу рока за
подношење пријава за конкурс на
основу инструкције Министарства
просвете, науке и технолошког
развоја
Продужава се рок за пријаву кандидата на конкурс објављен у листу „Послови” бр. 873 од
18.3.2020. године за радно место: наставник
немачког језика са 77,78% радног времена. Рок
за подношење пријава на конкурс продужава
се 30 дана од дана престанка ванредног стања,
односно до 06. јуна 2020. године, ког датума
истиче рок за пријаву за конкурс.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ”

34000 Крагујевац, Краља Милана IV 14
тел. 034/617-0602

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

Стручни сарадник - педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће високо
образовање, у складу са чланом 140. став 1 и 2
(на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године), члана 142 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” број 88/17, 27/18 др.
закон, 10/19 и 6/20) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
- Просветни гласник РС” - број 11/12, 15/13,
2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); као и
посебне услове из члана 139 Закона о основама образовања и васпитања: да имају психичку, физичку и здравствену спососбност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење
доставља кандидат који буде изабран пре потписивања уговора о раду); да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита; за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(издаје МУП односно надлежна ПУ); да имају
држављанство Републике Србије; да знају језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад
(уколико образовање није стечено на српском
језику, кандидат доставља доказ одговарајуће
високошколске установе надлежне за издавање
Бесплатна публикација о запошљавању

таквих докумената о познавању језика на коме
се изводи образовно-васпитни рад). Кандидати
уз попуњен пријавни формулар, који се преузима на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, треба да
доставе следећа документа којима доказују да
испуњавају услове конкурса: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, у складу са чл.140. Закона о основана
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и
6/20) и Правикника о степену и врсти обрзовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник
РС” број 11/12, 15/13, 2/16, 2/17, 3/17, 13/18 и
11/19), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или
оверену фотокопију), доказ да накдидат није
правноснажном пресудом осуђиван за кривично дело из члана 139 став 1 тачка 3) Закона
о основанма система образовања и васпитања
(издаје МУП односно надлежна ПУ), доказ о
познавању српског језика подносе кандидати
који нису стекли диплому на српском језику.
Оверене фотокопије не могу бити старије од
шест месеци. Кандидати који испуњавају услове из конкурса и, 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.

односно надлежна ПУ), доказ о познавању српског језика подносе кандидати који нису стекли
диплому на српском језику. Оверене фотокопије не могу бити старије од шест месеци. Кандидати који испуњавају услове из конкурса и,
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

Чистач/чистачица

УСЛОВИ: трећи или четврти степен стручне
спреме, стечен након завршене средње школе - електро, машинске, столарске или водоинсталатерске струке и положен стручни испит
за рад са судовима под притиском (за послове
руковања постројењем у котларници). (Доказ:
оверена фотокопија сведочанства о завршеном
основном образовању за чистачицу, односно
дипломе о одговарајућем образовању и степену и врсти образовања за домара. За домара и оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту за рад са судовима под
притиском (за послове руковања постројењем
у котларници). Подноси се уз пријаву на конкурс.)

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршено основно образовање, у
складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ „Јован Поповић” у
Крагујевцу и чланом 139 став 1 тачка 1) Закона
о основама образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/17, 27/18 - др. закон,
10/19 и 6/20), као и посебне услове из члана
139 Закона о основама образовања и васпитања: да имају психичку, физичку и здравствену спососбност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење доставља кандидат који
буде изабран пре потписивања уговора о раду);
да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита
или давање мита; за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (издаје МУП односно
надлежна ПУ); да имају држављанство Републике Србије, да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз
попуњен пријавни формулар, који се преузима на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, треба да
доставе следећа документа којима доказују да
испуњавају услове конкурса: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању-завршеној основној школи, у складу
са чл. 139 став 1 тачка 1).Закона о основана
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију), уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену
фотокопију), доказ да накдидат није правноснажном пресудом осуђиван за кривично дело из
члана 139. став 1. тачка 3) Закона о основанма
система образовања и васпитања (издаје МУП

ОСТАЛО: Кандидати достављају школи одштампани пријавни формулар и потребну (горе наведену) документацију на адресу: Основна школа
„Јован Поповић”, Краља Милана IV 14, 34000
Крагујевац, а рок за пријављивање је 8 дана
ода дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Телефон за контакт је 034/617-0602,
а контакт особа је Јасмина Кочановић, секретар
школе.

ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ”
34210 Рача Крагујевачка, Карађорђева 102
тел. 069/808-4221

Чистачица

3 извршиоца
УСЛОВИ: основно образовање и васпитање.

Домар

ОСТАЛО: У погледу осталих услова: за сва радна места: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ о испуњености овог услова доставља
се 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, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење о неосуђиваности подноси се уз пријаву на конкурс у оригиналу или
овереној фотокопији; наведени доказ не може
бити старији од 6 месеци рачунајући од датума објављивања конкурса); да је држављанин
Републике Србије (уверење о држављанству
подноси се уз пријаву на конкурс у оригиналу
или овереној фотокопији, не може бити старији
од 6 месеци рачунајући од датума објављивања
конкурса); да зна српски језик (оверена копија
јавне исправе којим се доказује да је кандидат
стекао средње, више или високо образовање на
српском језику, на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог
језика по програму одговарајуће високошкол20.05.2020. | Број 882 |
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ске установе, подноси се уз пријаву на конкурс,
овај доказ достављају само кандидати који нису
стекли образовање на српском језику). Поред
наведеног, кандидат треба да достави: одштампан пријавни формулар који кандидат попуњава на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
своју биографију. Пријаве са потребном документацијом доставити у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”, на
адресу школе: Основна школа „Карађорђе”,
Карађорђева 102, 34210 Рача Крагујевачка, са
назнаком: За конкурс за слободна радна места.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Телефон за ближе информације:
069/808-4221. Особа за контакт Борко Петровић, секретар школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”
34210 Рача, Радоја Домановића 10
тел. 034/751-040

Помоћни кувар
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове
за пријем у радни однос утврђене чланом 139.
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то:
одговарајуће средње образовање за помоћног кувара, да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела прописана одредбом члана 139. став 1 тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања; има држављанство Републике Србије,
да кандидат зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова: оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверену фотокопија, не
старије од 6 месеци), уверење суда да против
кандидата није покренута истрага, односно да
се не води поступак, не старије од 6 месеци, у
оригиналу или овереној копији, уверење из казнене евиденције о неосуђиваности, не старије
од 6 месеци, у оригиналу или овереној копији,
доказ да кандидат зна српски језик (достављају
само кандидати који нису стекли образовање на
српском језику, оверена копија јавне исправе
којом се доказује да је кандидат стекао средње,
више или високо образовање на српском језику,
или је положио испит из тог језика по програму
одговарајуће високошколске установе). Доказ о
испуњености услова прописаних у члану 139.
став 1 тачка 1), 3)-5) Закона о основама система образовања и васпитања, саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из става 1. тачка
2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидат је дужан да уз пријаву
на конкурс, поред наведеног, приложи: образац пријаве на конкурс за радно место који се
попуњава на званичној страници Министаства
просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених; потврду о радном искуству, у
установама васпитања и образовања, у трајању
од пет година након стеченог одговарајућег
образовања; радну биографију, односно кратак преглед кретања у служби са биографским подацима и очитану личну карту. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова
конкурса доставити на адресу: Предшколска
установа „Наша радост” Радоја Домановића 10,
34210 Рача, са назнаком:”Конкурс за помоћног
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кувара” или предати лично, сваког радног дана
од 8.00 до 14.00 часова. Ближе информације
о конкурсу можете добити на број телефона:
034/751-040.

ОМШ „ПЕТАР ИЛИЋ”
34300 Аранђеловац, Јосипа Грушовника 1
тел. 034/712-959

Наставник солфеђа

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
наставник солфеђа може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: 1) поседовање одговарајућег образовања предвиђеног
чланом 140, 141 став 3 и члана 142. Закона о
основама система образовања и васпитања и
Правилником о степену и врсти образовања
наставника у основој музичкој школи и то: (1)
дипломирани музички педагог; (2) дипломирани музичар, усмерење музички педагог; (3)
професор солфеђа; (4) професор солфеђа и
музичке културе; (5) дипломирани музичар педагог; (6) мастер теоретичар уметности, професионални статус - музички педагог; 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 кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање 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 санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. Уз пријаву на
конкурс, кандидат треба да достави следећа
документа у оригиналу или овереној фотокопији не старија од шест месеци: 1) доказ о
држављанству Републике Србије (уверење о
држављанству); 2) оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 3)
доказ о неосуђиваности; 4) доказ да зна српски
језик као и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; 5) лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима - овај документ је
потребно да достави једино изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139. Закона о основама система
образовања и васпитања, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема
резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Кандидат незадовољан решењем о

изабраном кандидату може да поднесе жалбу
директору, у року од осам дана од дана достављања решења. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур¬са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Ако по конкурсу није
изабран ниједан кандидат, расписује се нови
конкурс у року од осам дана. Пријаве треба
послати у затвореној коверти са назнаком „За
конкурс” на адресу: ОМШ „Петар Илић”, Јосипа Грушовника 1, 34300 Аранђеловац. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и путем телефона: 034/712959.

ШКОЛА СА ДОМОМ ЗА УЧЕНИКЕ
ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА
34000 Крагујевац, Старине Новака 33
тел. 034/323-662

Дефектолог-наставник у посебним
условима
Дефектолог-наставник са
одељењским старешинством у
посебним условима
Дефектолог-наставник у
продуженом боравку у посебним
условима
УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају услове прописане чланом 139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања у радни
однос на горе наведена радна места може бити
примљен кандидат који испуњава следеће услове: да има 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 („Сл. гласник РС-Просветни гласник”, бр.17/2018), има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије и зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат треба да има одговарајуће
образовање у складу са чланом 140. став 1. и
2. Закона о основама система образовања и
васпитања, односно 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, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, уз претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета;
2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године.
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Наука и образовање

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију); оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченомодговарајућем образовању;
оригинал или оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу (осим приправника и других лица
која могу засновати радни однос без положеног
одговарајућег испита); уверење МУП-а из казнене евиденције (оригинал) о неосуђиваности
кандидата правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не стрије од 6 месеци); потврду одговарајуће високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског језика (достављају
само кандидати који одговарајуће образовање
нису стекли на српском језику); личну биографију са контакт подацима кандидата. Кандидати попуњавају формулар за пријаву на конкурс
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развојаи
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 способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат који буде изабран,
пре закључења уговора о раду доставља уверење о здравственој способности, не старије од
шест месеци. Пријавни формулар са потребном
документацијом се подноси лично или се шаље
на адресу: Школа са домом за ученике оштећеног слуха, Старине Новака 33, 34000 Крагујевац. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и преко телефона
034/323-662.

но-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: 1) уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци
(оригинал или оверену фотокопију); 2) извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 3) оригинал или оверену
фотокопију сведочанства о стеченом основном
об¬ра-зовању; 4) уверење МУП-а из казнене
евиденције (оригинал) о неосуђиваности кандидата правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (не стрије од 6 месеци); 5) доказ о
познавању српског језика (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на српском
језику); 6) личну биографију са контакт подацима кандидата. Кандидати попуњавају формулар
за пријаву на конкурс на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развојаи 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 способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора о
раду доставља уверење о здравственој способности, не старије од шест месеци. Пријавни формулар са потребном документацијом се
подноси лично или се шаље на адресу: Школа
са домом за ученике оштећеног слуха, Старине
Новака 33, 34000 Крагујевац. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и преко телефона 034/323-662.

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
имадржављанство Републике Србије; 5) да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ПЕТАР ИЛИЋ“

Чистачица

Наставник клавира

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају
услове прописане чланом 139. Закона о основама система образовања и васпитања и услове предвиђене Правилником о организацији и
систематизацији послова Школе са домом за
ученике оштећеног слуха у Крагујевцу. У радни однос на радном месту чистачица може бити
примљен кандидат који испуњава следеће услове: ма одговарајуће образовање, има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; има
држављанство Републике Србије и зна српски језик и језик на којем остварује образов-

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове
из члана 139, 140, 142. и 144. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и
10/2019 и 6/20) и то: 1) да има одговарајуће
високо образовање, у складу са чланом 140.
Закона о основама система образовања и васпитања, у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Службени гласник РС”-„Просветни
гласник” бр.18/13, 2/17, 9/19, 1/20) и то дипломирани музичар, усмерење пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; академски музичар
пијаниста; мастер музички уметник, професионални статус - клавириста. 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњавауслове из
члана 139, 140, 142. и 144. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019
и 6/20) и то: 1)да има одговарајућевисоко
образовање, у складу са чланом 140. Закона о
основама система образовања и васпитања, у
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи
(„Службени гласник РС”-„Просветни гласник”
бр.18/13, 2/17, 9/19, 1/20) и то дипломирани
музичар, усмерење соло певач; дипломирани
музичар - соло певач; дипломирани музичар концертни и оперски певач; академски музичар
соло певач; мастер музички уметник, професионални статус - соло певач. 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
имадржављанство Републике Србије; 5) да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад.

Бесплатна публикација о запошљавању

34300 Аранђеловац, Јосипа Грушовника 1
тел. 034/712-959

6 извршилаца

Наставник гитаре
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњавауслове
из члана 139, 140, 142. и 144. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и
10/2019 и 6/20) и то: 1)да има одговарајућевисоко образовање, у складу са чланом 140.
Закона о основама система образовања и васпитања, у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника у основној
музичкој школи („Службени гласник РС”-„Просветни гласник” бр.18/13, 2/17, 9/19, 1/20) и то
дипломирани музичар, усмерење гитариста;
дипломирани музичар - гитариста; академски музичар гитариста; мастер музички уметник, професионални статус - гитариста. 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да имадржављанство Републике
Србије; 5) да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.

Наставник соло певања
са 94% радног времена
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Референт за финансијскорачуноводствене послове
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњавауслове из
члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/18 - др. закони и 10/2019 и 6/20) и то: 1) да
има четворогодишње средње образовање, 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да имадржављанство Републике Србије; 5) да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 6) да зна рад на рачунару

Чистачица

2 извршиоца
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњавауслове из
члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/18 - др. закони и 10/2019 и 6/20) и то: 1)да
има основно образовање, 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
да имадржављанство Републике Србије; 5) да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Домар, један извршилац са непуним
радним временом 50% од пуног радног времена. Кандидат треба да испуњавауслове из члана
139. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18
- др. закони и 10/2019 и 6/20) и то: 1)да има
трогодишње средње образовање, смер електротехнички, електро, водоинсталатерски, браварски и сл. 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;

Домар

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњавауслове из члана 139. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
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88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019 и 6/20) и
то: 1)да има трогодишње средње образовање,
смер електротехнички, електро, водоинсталатерски, браварски и сл. 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
да имадржављанство Републике Србије; 5) да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидат попуњава пријавни формуларна званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним формуларом доставља школи. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: 1) личну биографију (ЦВ), 2) одштампан и попуњен пријавни
формулар, 3) доказ о држављанству Републике Србије, оригинал или оверена фотокопија,
4) извод из матичне књиге рођених, оригинал
или оверена фотокопија, 5) оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 6) доказ о неосуђиваности за кривична
дела из члана 139. став 1 тачка 3), 7) доказ о
знању српског језика, осим за кандидате који
су на српском језику стекли одговарајуће образовање, Све оверене фотокопије напред поменуте документације не смеју бити старије од 6
месеци. Пре закључења уговор о раду, кандидат подноси и доказ о испуњености услова из
члана 139.став 1.тачка 2) Закона о основама
система образовања и васпиатања (уверње да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима). Конкурс
спроводи конкурсна комисија. Неблаговремене
и непотпуне пријаве конкурсна комисија неће
се узети у разматрање. Решењео избору кандидата конкурсна комисија доносиу року од осам
(8) дана од дана обављеног разговора са кандидатима који испуњавају услове за пријем у
радни однос. Школа нема обавезу да кандидатима пријављеним на конкурс врате приложену
документацију по конкурсу. Пријаве доставити
лично или послати поштом уз назнаку „За конкурс” на адресу: Основна музичка школа „Петар
Илић” Аранђеловац 34300, ул.Јосипа Грушовника бр.1. Ближе информације о конкурсу могу се
добити од секретара Школе и путем телефона
034/712-959.

СРЕДЊА ШКОЛА
34240 Кнић, Војводе Стевана Книћанина 174
тел. 034 510149

Стручни сарадник - психолог
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове:да кандидат има одговарајуће
образовање: (1) професор психологије; (2)
дипломирани психолог; (3) дипломирани школски психолог - педагог; (4) дипломирани психолог, смер школско-клинички; (5) дипломирани психолог - мастер (мора имати најмање 30
ЕСПБ из развојно-педагошких предмета); (6)
мастер психолог (мора имати најмање 30 ЕСПБ
из развојно-педагошких предмета)-Испуњеност
ових услова доказује се потврдом издатом од
стране матичне високошколске установе; да
има држављанство Републике Србије; да има

психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски
језик. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: попуњен пријавни формулар који
се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја; диплому о стеченом
образовању ; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из казнене евиденције
МУП-а РС (издат после објављивања конкурса);
уверење из надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (издато после
објављивања конкурса); извод из матичне књиге рођених. Сва документа прилажу се у оригиналу или овереном препису. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности прибавља
кандидат који буде изабран, пре закључења о
раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са траженом документацијом се
подносе на адресу школе са назнаком:”За конкурс-стручни сарадник-психолог”, Средња школа, Војводе Стевана Книћанина 174 34240 Кнић

Наставник економске групе
предмета
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове: да кандидат има одговарајуће
образовање: (1) дипломирани економиста; (2)
дипломирани економиста смера финансијски,
банкарски и берзански менаџмент; (3) дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију; (4) дипломирани економиста у области
међународног пословања; (5) дипломирани
економиста - менаџер у банкарству; (6) мастер
економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у области економије.
да има држављанство Републике Србије, да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом, да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски
језик. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: попуњен пријавни формулар који
се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, диплому о стеченом
образовању, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из казнене евиденције
МУП-а РС (издат после објављивања конкурса),
уверење из надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (издато после
објављивања конкурса), извод из матичне књиге рођених. Сва документа прилажу се у оригиналу или овереном препису. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности прибавља
кандидат који буде изабран, пре закључења о
раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
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не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са траженом документацијом се
подносе на адресу школе са назнаком:”За конкурс-наставник економске групе предмета пуно
радно време”, Средња школа, Војводе Стевана
Книћанина 174, 34240 Кнић

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове
за рад са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове:да кандидат има високо образовање из области економије стечено на: 1)основним академским студијама у обиму од најмање
250 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким
струковним студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10.09.2005. године; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10.09.2005.
године, да има држављанство Републике
Србије, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
зна српски језик, да зна да ради на рачунару. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: попуњен пријавни формулар који се налази
на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству (не старије од
6 месеци), извод из казнене евиденције МУП-а
РС (издат после објављивања конкурса), уверење из надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (издато после
објављивања конкурса), извод из матичне књиге рођених. Сва документа прилажу се у оригиналу или овереном препису. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности прибавља
кандидат који буде изабран, пре закључења о
раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са траженом документацијом
се подносе на адресу школе са назнаком: „За
конкурс - дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове”, Средња школа, Војводе Стевана Книћанина 174, 34240 Кнић

Наставник машинске групе предмета
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове: да кандидат има одговарајуће
образовање: (1) дипломирани машински
инжењер; (2) дипломирани инжењер машинства; (3) професор машинства; (4) професор технике и машинства; (5) дипломирани
инжењер за управљање техничким системима-процесна техника; (6) струковни инжењер
машинства, из области машинско инжењерство; (7) инжењер машинства; (8) виши стручни радник металске струке; (9) наставник
практичне наставе металске струке; (10) мастер инжењер машинства, претходно завршене
студије првог степена-основне академске студије у области машинског инжењерства; (11)
струковни инжењер машинства; (12) специјалиста струковни инжењер машинства, претходно завршене струковне студије у машинству;
Бесплатна публикација о запошљавању

(13) одговарајуће средње стручно образовање
у области машинства, положен одговарајући
специјалистички односно мајсторски испит са
петогодишњом праксом; (14) струковни мастер
инжењер машинства. Лице из свих алинеја од
1) до 14) треба да је стекло претходно трогодишње образовање за бравара, заваривача,
металоглодача или металостругара или најмање три године радног искуства на пословима једног од наведених образовних профила
ван образовне установе. Да има држављанство
Републике Србије, да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом, да
није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: попуњен пријавни формулар који се налази
на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству (не старије од
6 месеци), извод из казнене евиденције МУП-а
РС (издат после објављивања конкурса), уверење из надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (издато после
објављивања конкурса), извод из матичне књиге рођених. Сва документа прилажу се у оригиналу или овереном препису. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности прибавља
кандидат који буде изабран, пре закључења о
раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са траженом документацијом
се подносе на адресу школе са назнаком:”За
конкурс-наставник машинске групе предмета”,
Средња школа, Војводе Стевана Книћанина,
174 34240 Кнић.

Наставник економске групе
предмета
60% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове: да кандидат има одговарајуће
образовање: (1) дипломирани економиста; (2)
дипломирани економиста смера финансијски,
банкарски и берзански менаџмент; (3) дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију; (4) дипломирани економиста у области
међународног пословања; (5) дипломирани
економиста - менаџер у банкарству; (6) мастер
економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у области економије.
Да има држављанство Републике Србије, да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски
језик. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: попуњен пријавни формулар који се

налази на сајту Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци), извод из казнене евиденције
МУП-а РС (издат после објављивања конкурса),
уверење из надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (издато после
објављивања конкурса), извод из матичне књиге рођених. Сва документа прилажу се у оригиналу или овереном препису. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности прибавља
кандидат који буде изабран, пре закључења о
раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са траженом документацијом се
подносе на адресу школе са назнаком:”За конкурс-наставник економске групе предмета са
60% радног времена”, Средња школа, Војводе
Стевана Книћанина 174, 34240 Кнић.

Домар/мајстор одржавања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове: да кандидат има средње образовање машинске или електро струке, да има
положен стручни испит за рад са судовима под
притиском за послове руковања постројењем у
котларници, да има држављанство Републике
Србије, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
зна српски језик, да зна да ради на рачунару. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: попуњен пријавни формулар који се налази
на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, диплому о стеченом образовању, уверење о положеном стручном испиту
за рад са судовима под притиском, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), извод
из казнене евиденције МУП-а РС (издат после
објављивања конкурса), уверење из надлежног
суда да се против кандидата не води кривични поступак (издато после објављивања конкурса), извод из матичне књиге рођених. Сва
документа прилажу се у оригиналу или овереном препису. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности прибавља кандидат који буде изабран, пре закључења о раду.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са траженом документацијом се подносе на адресу школе са назнаком: „За конкурс
- домар/мајстор одржавања”, Средња школа,
Војводе Стевана Книћанина 174, 34240 Кнић.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
34307 Стојник
тел. 034/6707-231
e-mail: osstojnik@ptt.rs

Секретар школе

за 50% радног времена
УСЛОВИ: кандидати су дужни да попуне пријавни формулар (навести радно место на које се
конкурише) који се може наћи на званичној
интернет страници Министарства просвете,
20.05.2020. | Број 882 |

85

Наука и образовање

науке и технолошког развоја (htp://www.mpn.
gov.rs) и приложе кратку биграфију као и да:
1. кандидат има одговарајуће образовање из
области правних наука, врсту и степену стручне спреме које се захтева за радно место на
које конкуршие у складу са чл. 132, 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18, 10/19
- др. Закони и 6/20) - уз пријаву приложити
оригинал или оверену фотокопију дипломе; 2.
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима - што се доказује
лекарским уверењем које је кандидат у обавези да достави пре закључења уговора о раду;
3. да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца
и за кривично дело насиља у породици, одузимања малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
примање или давање мита, као и за кривична
дела из групе кривичних дела против: полне слободе, правног саобраћаја, човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
као и да лицу није утврђено дискриминаторно
понашање (уз пријаву приложити оригинал или
оверену фотокопију, не старије од шест месеци, издаје МУП РС); 4.уверење из 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)
5. уверење о држављанству Републике Србије
(уз пријаву приложити оригинал или оверену
фотокопију, не старије од шест месеци); 6. да
зна српски језик и има знање језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, 5 и 6 саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља се пре
закључења уговора о раду. Докази о испуњености услова уз пријавни формулар: кратка
биографија са адресом и контакт телефоном ЦВ; оригинал извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверена копија дипломе
о одговарајућем образовању, врсти и степену стручне спреме (кандидат који има високо
образовање стечено на студијама другог степена доставља оверену копију дипломе другог
степена и оверену копију дипломе основних
академских студија); уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139.став 1 тачке 3 Закона (не старије од 6 месеци); уверење из 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 оверена копија уверења о
држављанству Републике Србије (не старије
од шест месеци); доказ о знању језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на тим језицима). 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 (хтп://
www.мпн.гов.рс), те да документацију која
доказује испуњеност услова конкурса, заједно
са одштампаним пријавним формуларом доставе школи у коверти са назнаком „За конкурс”.
Конкурс спроводи конурсна Комисија коју именује директор школе. 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 врши надлежна
служба за запошљавање. Рок за пријављивање
кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве, пријаве без
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попуњеног пријавног формулара и пријаве без
доказа о испуњавању свих услова конкурса,
као и пријаве са неовереном документацијом у
прилогу, неће се разматрати и кандидат неће
проћи у ужи избор. Пријаве слати на адресу:
Основна школа „Вук Караџић” Стојник. Ближе
информације о конкурсу могу се добити на број
телефона 034/6707-231.

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛУТИН
ЈЕЛЕНИЋ”
34324 Горња Трнава
тел. 034/832-001

Педагог
Наставник технике и технологије
са 50% радног времена

Чистачица

са 57% радног времена

Чистачица

са 95% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Доњој Трнави
УСЛОВИ: За сва радна место кандидат треба
да испуњава следеће опште услове: да је кандидат држављанин Републике Србије; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са законом
утврђено дискриминаторско понашање; да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима. Поред општих услова
потребно је да кандидати испуњавају услове за
наведено радно место: За радно место педагогаи наставника технике и технологије завршен
седми степен стручне спреме, 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 (Просветни гласник, 11/12,
15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 11/17 и 13/18). За
радно место чистачица завршено основно образовање. Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају на адресу школе. Потребна документација која се прилаже уз пријавни
формулар : оверена копијудипломе о стеченом
образовању;уверење о држављанству (оригинал
или оверена копија); уверење МУП-а да кандидат није осуђиван. Документацију доставити
на адресу: Основна школа „Милутин Јеленић”,
34324 Горња Трнава, телефон 034/ 832001. Рок
за подношење пријава по конкурсу је 8 дана од
дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА „РАДОЈЕ
ДОМАНОВИЋ”
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 13
тел. 034/301-975

Наставник немачког језика
са 66,66% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у радни однос утврђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове из члана 139.

Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 др. Закони, 10/2019 и 6 /2020.) и Правилника
о организацији рада и систематизацији радних
места Школе:1. да има одговарајуће високо
образовање, у складу са чланом 140. Закона
о основама система образовања и васпитања,
у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи /”Сл. гласнику РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/17,3/17 и 13/2018/ за радно место
наставника немачког језика; 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 затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да
има држављанство Републике Србије; 5. да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи и
то: доказ о одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипломе/сведочанства траженог
степена и врсте образовања, односно уверења
- ако диплома није издата); уверење или потврда о неосуђиваности за горе наведена кривична
дела и да није утврђено дискриминаторно понашање које издаје надлежна полицијска управа(не старије од 6 месеци); уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или
оверена фотокопија);извод из матичне књиге
рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија); уколико кандидат није стекао
одговарајуће образовање на српском језику,
у обавези је да достави доказ да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или
оверена фотокопија); уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Пријава на конкурс треба да садржи податке о кандидату: име
и презиме, краћа биографија, адреса пребивалишта или боравишта, контакт телефон. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са неовереном
документацијом неће се узимати у разматрање.
Пријаве са потребном документацијом доставити са назнаком „за конкурс: радно место
наставник немачког језика” на адресу: Основна
школа „Радоје Домановић”, 34000 Крагујевац,
Светозара Марковића 13, тел. 034/301-975.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
34227 Баточина, Краља Милана Обреновића 6
тел. 034/6841-402

Стручни сарадник - библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: На основучлана 155. став 1. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. Гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20)
директорОсновне школе „Свети Сава” из Баточине, расписује: кандидат треба да испуњавауслове прописане чланом 139. 140. и 142. Закона
о основама система образовања и васпитања и
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то: - да има одговарајуће образовање у складу
са чланом 140. и 142. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. Гласник РС”, бр.
88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
Гласник РС”, бр: 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/20), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или 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 правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које 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. У
складу са чланом 142. Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат мора да
има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких,педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министартства просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар
кандидати достављају следећу документацију: 1)
извод из књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), 2) уверење о држављанству РС
(оригинал или оверену фотокопију) не старије
од 6 месеци, 3) оверену фотокопију дипломе
остеченом образовању, 4) доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина (потврду високошколске установе о броју бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним
испитима из педагогије или психологије, 5) уверење из МУП -а из казнене евиденције, 6) доказ
о знању језика на којем се изводи образовно
васпитни рад у школи се доставља самоуколико
одговарајуће образовање није стечено на том
језику. Закон по члану 142. став. 2 дозвољава
да доказ под тачком 4)-образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
наставник је обавезан да стекне у року од једне,
а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 данаод дана објављивања
конкуса у публикацијиНСЗ „Послови”. Пријаве
доставити на адресу: Основна школа „Света
Сава”, Краља Милана Обреновића 6, Баточина
или предати лично школи. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе
информације о конкурсу се могу добити на број
телефона: 034/6841-402.

ОШ „ВЕЉА ГЕРАСИМОВИЋ“
34306 Венчани
тел. 034/6798-304

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних чланом 24. Законом
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
Бесплатна публикација о запошљавању

54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,
113/17 и 95/2018 - аутентично тумачење) кандидат треба да испуњава и следеће услове: 1) да
има одговарајуће образовање прописано чланом 139.,140. и 142. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 27/2018 - др.
Закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. Гл. РС”
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и то: професор разредне наставе, професор педагогије са
претходно завршеном педагошком академијом
или учитељском школом, професор разредне
наставе и енглеског језика за основну школу,
мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер,
професор разредне наставе и ликовне културе
за основну школу; 2) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
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 правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати попуњавају пријавни формулар који
се преузима са интернет страницеМинистарства
просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
ФОРМУЛАР-ЗА-КОНКУРИСАЊЕ.доц), а потребну
документацију заједно са попуњеним и одштампанимпријавним формуларом достављају Школи
у року од 8 дана од дана објављивања Конкурса. Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: 1. попуњен и одштампан пријавни
формулар; 2. краткубиографију (ЦВ); 3. оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању из члана 140.
Закона о основама система образовања и васпитања: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима које су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, а у складу са чланом 142. Закона о
основама система образовања и васпитања;
4. извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија); 5. доказ из казнене евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван за
кривична дела наведена у условима из члана
139. став 1. тачка 3. Закона о основама система
образовања и васпитања (оригинал или оверена копија); 6. уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија); 7.
доказ одговарајуће високошколске установе о
познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад, уколико образовање није стечено на српском језику (оригинал или оверена
копија); 8. лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способности за рад са
децом и ученицима - овај документ је потребно
да достави једино изабрани кандидатпре закључивања уговора о раду. Конкурс се објављује у

недељном листу «Послови» при Националној
служби за запошљавање (НСЗ).Конкурс спроводи конкурсна Комисија именована од стране
директора Школе. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
из члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од
истека рока за пријем пријава. Кандидати који
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандрадизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима са листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Кандидат незадовољан решењем о изабраном кандидату може да поднесе жалбу директору, у року
од осам дана од дана достављања решења.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ако по конкурсу није изабран ниједан
кандидат, расписује се нови конкурс у року од
осам дана. Пријаве треба послати у затвореној коверти са назнаком „За конкурс” на адресу ОШ „Веља Герасимовић” из Венчана, 34306
Венчани или доставити лично у просторијама
школе. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара Школе и путем телефона
034/6798-304.

ОШ „СВЕТИ САВА”
34243 Топоница
тел. 034/519-107

Педагог
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема прописана Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника 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 чл. 139. и 140.
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/17,
27/18, 10/19, 6/20), лице које је стекло одговарајуће високо образовање 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 групе предмета, (2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета.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 злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
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за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање,
да 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.
ОСТАЛО: уз попуњен пријавни формулар преузет са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, приложити
и: кратку радну биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (не старије од
6 месеци); доказ о неосуђиваности - уверење
из казнене евиденције да лице није осуђивано
(уверење из МУП-а, не старије од шест месеци);
доказ о знању српског језика и језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад у школи
(доказ доставља кандидат само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику); доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора (на проверу психофизичке способности
школа упућује кандидате који су ушли у ужи
избор у надлежну Националну службу за запошљавање). Потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом доставити лично или поштом на адресу ОШ „Свети
Сава” 34243 Топоница, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса, са назнаком: „конкурс
педагог школе“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве, као и фотокопије докумената које нису
оверене, неће се разматрати. Ближа информације могу се добити од секретара школе, на
број телефона: 034/519-107, сваког радног дана
у периоду од 8,00 до 12,00 часова.

Наставник српског језика
са 94,44% раднога времена

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема прописана Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника 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 сачл.139. и 140.
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/17,
27/18, 10/19, 6/20), лице које је стекло одговарајуће високо образовање 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 групе предмета, (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука, 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Лице из става
1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета.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
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од најмање три месеца као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, да 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.
ОСТАЛО: уз попуњен пријавни формулар преузет са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, приложити
и: кратку радну биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (не старије од
6 месеци); доказ о неосуђиваности - уверење
из казнене евиденције да лице није осуђивано
(уверење из МУП-а, не старије од шест месеци);
доказ о знању српског језика и језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад у школи
(доказ доставља кандидат само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику); доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора (на проверу психофизичке способности
школа упућује кандидате који су ушли у ужи
избор у надлежну Националну службу за запошљавање). Потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом доставити лично или поштом на адресу ОШ „Свети
Сава” 34243 Топоница, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса, са назнаком: „конкурс
српски језик“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве, као и фотокопије докумената које нису
оверене, неће се разматрати Ближа информације могу се добити од секретара школе, на
број телефона: 034/519-107, сваког радног дана
у периоду од 8,00 до 12,00 часова.

Наставник технике и технологије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове прописане у чл. 139, 140Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018- др. закони и 10/2019)
и Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017 и 13/2018, 11/2019), 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
педагошких 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;Лице из става 1.тачка 1)
подтачка 2)овог члана мора да има завршене
студије првог стеена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет ,односно
групу предмета. Кандидат поред одговарајућег
образовања мора дада има психичку, физич-

ку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије и зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: уз попуњен пријавни формулар преузет са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, приложити
и: кратку радну биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (не старије од
6 месеци); доказ о неосуђиваности - уверење
из казнене евиденције да лице није осуђивано
(уверење из МУП-а, не старије од шест месеци);
доказ о знању српског језика и језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад у школи
(доказ доставља кандидат само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику); доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора (на проверу психофизичке способности
школа упућује кандидате који су ушли у ужи
избор у надлежну Националну службу за запошљавање). Потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом доставити лично или поштом на адресу ОШ „Свети
Сава” 34243 Топоница, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса, са назнаком: „конкурс
техника и технологија”. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и фотокопије докумената
које нису оверене, неће се разматрати Ближа
информације могу се добити од секретара школе, на број телефона: 034/519-107, сваког радног дана у периоду од 8,00 до 12,00 часова.

Наставник ликовне културе
са 75% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове прописане у чл. 139, 140Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019)
и Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017 и 13/2018, 11/2019), 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 педагошких 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.Лице из става1.
тачка 1)подтачка 2)овог члана мора да има
завршене студије првог степена из научне,односно стручне области за одговарајући предмет
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,односно групу предмета.Кандидат поред одговарајућег образовања мора 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 мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије и зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: уз попуњен пријавни формулар преузет са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, приложити
и: кратку радну биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (не старије од
6 месеци); доказ о неосуђиваности - уверење
из казнене евиденције да лице није осуђивано
(уверење из МУП-а, не старије од шест месеци);
доказ о знању српског језика и језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад у школи
(доказ доставља кандидат само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику); доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора (на проверу психофизичке способности
школа упућује кандидате који су ушли у ужи
избор у надлежну Националну службу за запошљавање). Потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом доставити лично или поштом на адресу ОШ „Свети
Сава” 34243 Топоница, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса, са назнаком: „конкурс
ликовна култура”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве, као и фотокопије докумената које нису
оверене, неће се разматрати Ближе информације могу се добити од секретара школе, на
број телефона: 034/519-107, сваког радног дана
у периоду од 8,00 до 12,00 часова.

ОШ „ДРАГИША ЛУКОВИЋ ШПАНАЦ”
34000 Крагујевац, 9. маја 110б
тел. 034/203-842

Сервирка

са непуним радним временом од 75%
ангажовања
УСЛОВИ: У складу са чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018,
и 10/2019) потребно је да лице има: одговарајуће образовање другог степена - које се
стиче стручним оспособљавањем, у трајању до
једне године, образовањем за рад до две године, односно неформалним образовањем одраслих у трајању од 120-360 сати обуке. Услов за
стицање овог нивоа је претходно стечен ниво
1 НОКС -а; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиванправоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, за кривична дела насиљау породици,
одузимања малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примања и давања
мита, за кривична дела против полне слободе,
Бесплатна публикација о запошљавању

против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену санкцију и за
које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријавни формулар прилажу: оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
уверење или потврду о неосуђиваности за горе
наведена кривична дела коју издаје полицијска
управа (оригинал); извод из матичне књиге
рођених (оригинал); уверење о држављанству (не старије од шест месеци); очитану или
фотокопију личне карте. Кандидати обавезно
попуњавају Пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
уз одштампан формулар потребну документацију достављају лично или на адресу Школе:
ОШ ,,Драгиша ЛуковићШпанац,, улица 9 маја
110 б, 34000 Крагујевац, у року од осам дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Контакт особа у Школи : Марија Галовић, секретар, тел
034/203-842.

ОШ „МИЛОШ ОБРЕНОВИЋ”
34300 Аранђеловац, Светогорска 7
тел. 034/702-095, 702-096

Наставник српског језика

са непуним радним временом
(сваки са по 94,5% радног времена)
2 извршиоца

Наставник историје

са 70% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
чланом 24. став 1. Закона о радукоје треба да
испуњавају, кандидати треба да испуњавају и
посебне услове предвиђене Законом о основама
системаобразовања и васпитања (” Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018, 27/2018 (II)- други
закон, 10/2019 и 6/2020), за наставника српског
језика и историје може да буде изабрано лице
које је стекло одговарајућевисоко образовање:
на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или
мастер струковне студије),на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. Године, за наставника српског
језика и историје може да буде изабрано лице,
које поред одговарајућег образовања испуњава
следеће услове: које има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са 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, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; које има држављанство Републике Србије, које зна српски језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад, и
Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи и то: а) За српски језик: 1) професор српског језика и књижевности, 2) професор
српског језика и књижевности са општом лингвистиком, 3) професор српске књижевности
и језика, 4) професор српске књижевности и

језика са општом књижевношћу, 5) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским
језицима, 6) дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима,
7) професор, односно дипломирани филолог
за српскохрватски језик и југословенску књижевност, 8) професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, 9) професор српскохрватског
језика и опште лингвистике, 10) професор за
српскохрватски језик са јужнословенским језицима, 11) професор српскохрватског језика са
источним и западним словенским језицима, 12)
професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у којима
се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или румунском језику,
13) професор, односно дипломирани филолог
за југословенску и општу књижевност, 14) професор југословенске књижевности са страним
језиком, 15) дипломирани филолог за књижевност и српски језик, 16) дипломирани филолог
за српски језик и књижевност, 17) професор
српског језика и књижевности у одељењима
за националне мањине, 18) професор српског
језика и српске књижевности, 19) дипломирани
компаратиста, 20) мастер филолог (студијски
програми: Српски језик и књижевност, Српска
књижевност и језик, Српска књижевност и језик
са општом књижевношћу, Српски језик, Српска
књижевност, Српска филологија (српски језик
и лингвистика), Српска књижевност и језик са
компаратистиком)), 21) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност
и језик, Српска књижевност и језик са општом
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска филологија (српски језик и
књижевност), Филологија, модули: Српски
језик и Српски језик и компаративна књижевност; Компаративна књижевност са теоријом
књижевности); (22) професор српскохрватског
језика и књижевности; (23) мастер филолог из
области филолошких наука; (24) професор југословенске књижевности и српског језика; (25)
мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет). б) За историју: професор историје,
професор историје и географије, дипломирани историчар, мастер историчар, дипломирани историчар - мастер; мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипломирани - мастер
треба да имају завршене основне академске
студије историје.
ОСТАЛО: пријаве са биографијом, попуњеним
пријавним формуларом на званичној интернет
страници Министарства просвете и потребним
документима о испуњењу услова конкурса (оверене копије): диплома о завршеном високом
образовању; уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; уверење о неосуђиваности; подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања, Основној школи „Милош Обреновић „ у Аранђеловцу, док се доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) подноси пре закључења
уговора о раду. Након извршеног ужег избора кандидата,упућују сена психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.Затим се сачињава листа кандидата који
испуњавају услове за пријем и обавља се разговор са њима, с тим што ће кандидати о датуму
и времену бити обавештени на контакт адресе
које су навели у својим пријавама. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве слати на горе наведену адресу школе.
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Наука и образовање

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕТА НИКОЛИЋ”

343000 Аранђеловац, Јосифа Панчића 3
тел. 034/6712-128

Наставник хемије

са 55% радног времена
УСЛОВИ: уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, (http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc) кандидати
достављају потребну документацију у року од
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Кандидат за радно место
наставника треба да испуњава услове из
члана 139. и 140. Закона о основама система
образовања и васпитања, и то да:има одговарајуће образовање прописано Правилником
о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника
у средњим стручним школама; доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (прибавља се
пре закључења уговора о раду); 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 кривично дело примање мита
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање;има
држављанство Републике Србије; зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: потпуном пријавом сматра се пријава која садржи следеће доказе: Попуњен
и одштампан пријавни формулар; Оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; Доказ да кандидат има
обавезно образовање из члана 140. овог
закона -образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова,
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу
са европским системом преноса бодова (уверење или потврда); за кандидате који ово
образовање не поседују, у складу са чланом
142. став 2. наставник је обавезан да стекне
у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 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 оверена 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 уговора о раду. Пријаве доставити у року од 8 дана лично или на одресу:
Техничка школа „Милета Николић” Јосифа
Панчића бр. 3 Аранђеловац 343000. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.
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ОБАВЕШТЕЊЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ”

К РА Љ Е В О

34210 Рача, Карађорђева 102
тел. 034/751-468

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ДРАГАН МАРИНКОВИЋ”

Рок за пријаву кандата на конкурс за слободна
радна места у ОШ „Карађорђе” у Рачи, објављеном у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”, број 872, дана 11.03.2020.
године, који је био закључно са 19.03.2020.
године, у складу са инструкцијом Министарства
просвете науке и технолошког развоја, продужава се 30 дана од дана престанка ванредног
стања, односно до 06. јуна 2020. године, ког
датума истиче рок за пријаву.Пријаве се подносе у свему према објављеном конкурсу. Телефон за ближе информације: 069/808-4221. Особа за контакт Борко Петровић, секретар школе.

ОБАВЕШТЕЊЕ
УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ
ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
„НАША МЛАДОСТ” - ЛАПОВО

Оглас објављен 18.03.2020. године у пубикацији „Послови” поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ДРАГАН МАРИНКОВИЋ”
36203 Адрани

Оглас објављен 18.03.2020. године у публикацији „Послови” број 873, поништава се у целости за радна места: наставник математике са
89% радног времена; домар/мајстор одржавања са 67% радног времена; чистачица.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
36000 Краљево, Доситејева 4
тел. 036/382-047
e-mail: etskkv@ptt.rs

34220 Лапово, Михајла Пупина 2
тел. 034/850-096

У складу са Уредбом о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања
(„Службени гласник РС”, број 41/20 и 43/20)
и инструкцијом МПНТР, број 610-00326/202004 од 12.05.2020. године, обавештавамо сва
заинтересована лица, да се рок за пријаву на
конкурс за избор директора Установе за децу
,,Наша младост” у Лапову, објављен у листу
„Послови”, број 872 од 11.03.2020. године, продужава до 06.06.2020. године. Рок за за пријаву
на конкурс истиче 06.06.2020. године.

УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ
ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
„НАША МЛАДОСТ” -ЛАПОВО
34220 Лапово, Михајла Пупина 2
тел. 034/850-096

Обавештење: У складу са Уредбом о примени
рокова у управним поступцима за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број
41/20 и 43/20) и инструкцијом МПНТР, број
610-00326/2020-04 од 12.05.2020. године, обавештавамо сва заинтересована лица, да се
рок за пријаву на конкурс за избор директора Установе за децу „Наша младост” у Лапову, објављен у листу „Послови”, број 872 од
11.03.2020. године, продужава до 06.06.2020.
године. Рок за за пријаву на конкурс истиче
06.06.2020. године.

Посао се не чека, посао се тражи

36203 Адрани

Професор економске групе предмета
Помоћни радник - чистачица
за 65% радног времена

УСЛОВИ: Поред услова у погледу степена и
врсте образовања према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Економија и трговина
(за наставника економске групе предмета) и
Правилника о организацији и систематизацији послова у Економско-трговинској школи
у Краљеву (за чистачицу потребна је основна
школа), кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене чланом 139 и чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања:
1. поседовање одговарајућег образовања; 2.
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;
3. извршена психолошка процена способности
за рад са децом и ученицима; 4. поседовање
држављанства Републике Србије; 5. да знају
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; 6. 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 малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, као и непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и потребну документацију
заједно са одштампаним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
(не старије од 6 месеци); 2. доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања - уверење из казнене евиденције МУП-а,
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену
фотокопију); 3. уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6
месеци); 4. доказ о знању српског језика (осим
за кандидате који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
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конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 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. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима прибавља
се пре закључења уговора о раду. Пријаве
доставити лично или путем препоручене поште
на адресу школе: Економско-трговинска школа
у Краљеву, Доситејева 46.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
36000 Краљево, Доситејева 46Г
тел. 036/382-548

Наставник фармацеутске групе
предмета
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде
примљено лице које испуњава услове прописане чл. 139 и 140 ст. 1 тачка 1 подтачка 1 и
тачка 2 Закона о основама система образовања
и васпитања и у погледу стручне спреме у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Здравство и социјална заштита („Просветни гласник” бр. 21/15, 11/16, 13/18, 5/19).

Наставник физиотерапеутске групе
предмета
УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде
примљено лице које испуњава услове прописане чл. 139 и 140 став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања и у погледу
стручне спреме у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Здравство и социјална
заштита („Просветни гласник”, бр. 21/15, 11/16,
13/18, 5/19).

Радник на одржавању хигијене чистачица
УСЛОВИ: основно образовање.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима: за радно место наставника; има
психичку, физичку и здравствену способност:
за радно место радника на одржавању хигијене- чистачице; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Наведени услови се доказују
приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: оверену копију дипломе о стеченом образовању; уверење да против лица
није покренут кривични поступак и да није
покренута истрага; уверење о држављанству,
не старије од 6 месеци (оригинал или овереБесплатна публикација о запошљавању

на копија); доказ да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад
(само за кандидате који нису стекли образовање на српском језику; формулар за пријем у
радни однос у установи образовања и васпитања (преузима се са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја); доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (за
радно место наставника) и доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност (за радно место радника на одржавању
хигијене - чистачице) се прибавља пре закључивања уговора о раду. Пријаве на конкурс,
са потребном документацијом о испуњености
услова, доставити лично или на адресу: Медицинска школа - Краљево, Доситејева 46Г, 36000
Краљево. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука о избору кандидата и пријему
у радни однос биће донета у законском року.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе, путем телефона: 382-548.

ОШ „ПЕТАР НИКОЛИЋ”
36202 Самаила
тел. 036/5882-002

Чистачица

за рад у издвојеном одељењу
школе у Буковици
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду („Службени гласник РС”, број
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење),
кандидат треба да испуњава 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 чл. 17 и 24
Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Петар Николић” Самаила и то: да је стекао одговарајуће
образовање: I степен стручне спреме (основно образовање); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс кандидат прилаже следећу
документацију којом се доказује испуњеност
услова предвиђених Законом и овим конкурсом:
диплому о стеченом одговарајућем 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 затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против

правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (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 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 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 услова 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 способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе
из претходног става и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 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 узети
у разматрање.

ШУМАРСКА ШКОЛА КРАЉЕВО
36000 Краљево, Карађорђева 262
тел. 036/352-800, 352-332

Наставник математике
Наставник математике
са 67% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које: има одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - други закон, 10/2019
и 6/2020) (даље: Закон) и одговарајуће високо
образовање из члана 2 тачка 13) Правилника
о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015,
11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017,
13/2018 и 7/2019); има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; има држављанство Републике Србије;
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело из члана 139 став 1 тачка 3 Закона
и за које није у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да зна српски
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језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву - пријавни формулар са
интернет сајта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, кандидати су дужни
да доставе и следеће доказе: потписану радну
биографију; оригинал/оверену копију дипломе;
оригинал/оверену копију уверења о држављанству; оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности; доказ (уверење) одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика, којим потврђује да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, тј. српски језик, уколико је одговарајуће образовање стекао на страном језику
(напомена: овај доказ не подносе кандидати
који су одговарајуће образовање стекли на
српском језику). Кандидати који буду изабрани
у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима.
Кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду доставља уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у
гласилу Националне службе за запошљавање
„Послови”. Решење о избору кандидата биће
донето у року од 8 дана од дана обављеног
разговора са кнадидатима. Лице од којег кандидати могу добити додатне информације о
конкурсу: Соња Комадинић, секретар школе,
телефон: 036/352-800, 036/352-332. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање. Адреса послодавца на коју се подносе пријаве: Шумарска школа, 36000 Краљево,
Карађорђева 262. Пријаве се шаљу поштом у
облику препоручене пошиљке, са назнаком „За
конкурс” или се предају непосредно на адресу
послодавца. Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава која је предата непосредно послодавцу пре истека рока утврђеног
у конкурсу или је пре истека тог рока предата
пошти у облику препоручене пошиљке.

ОШ „ДРАГАН ЂОКОВИЋ УЧА”
36204 Лађевци
тел. 036/851-448

Наставник биологије

са 70% радног времена

Наставник физике

са 60% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат за наставника 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 основама
система образовања и васпитања (,,Службени
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019 и 6/2020) 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 образовање 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 Правилником 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 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 малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
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лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (доказује
се изводом из казнене евиденције, који 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 језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Доказ да кандидат
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик, у обавези су да доставе само они кандидати који образовање нису
стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је
кандидат положио испит из српског језика. 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; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци
- оригинал или оверена копија); извод из казнене евиденције, прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске
управе, након објаве конкурса. Доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик, у обавези су да
доставе само они кандидати који образовање
нису стекли на српском језику, а доказује се
потврдом одговарајуће високошколске установе
да је кандидат положио испит из српског језика. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способност за рад са децом и ученицима доставља само изабрани кандидат по окончању
конкурса а пре закључења уговора о раду.

Чистачица

са 90% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат за чистачицу 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 основама
система образовања и васпитања (,,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 малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказује се изводом из
казнене евиденције, који прибавља кандидат
у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске управе); да има држављан-

ство Републике Србије (доказује се уверењем
о држављанству, у оригиналу или овереној
копији, не старије од 6 месеци); да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад
(српски језик). Доказ да кандидат зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад
- 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 положио испит из српског језика. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 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) сведочанстава о завршеном
основном образовању; извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена копија); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци
- оригинал или оверена копија); извод из казнене евиденције, прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске управе, након објаве конкурса. 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 положио испит из српског језика.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом и ученицима доставља
само изабрани кандидат по окончању конкурса,
а пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати који су изабрани у ужи
избор упућују се на процену психофизичке способности за рад са децом и ученицима
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 секретаријату школе на телефон:
036/851-448.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ОЛГА МИЛУТИНОВИЋ”
Годачица

Обавештење о конкурсу објављеном
у току ванредног стања
Поводом одлуке Народне скупштине о укидању ванредног стања („Службени гласник
РС”, број 65/20), која је ступила на снагу 6.
маја 2020. године, Уредбе о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 41/20
и 43/20), Инструкције Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије
број:610-00-326/2020-04 од 12.05.2020. године
овим вас обавештавамо да се НАСТАВЉА поступак по Конкурсу објављеном у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови” број 873 од 18.3.2020. године, на страни 58
и 59, за пријем у радни однос на неодређено
време чистачица са пуним (100%) радним временом - 1 извршилац и чистачица са непуним
(68%) радним временом - 1 извршилац. Текст
конкурса остаје исти. Мења се део текста: „Рок
за подношење пријаве са важећим, односно уредно овереним фотокопијама потребних
докумената је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”, и треба да гласи: „Рок
за подношење пријаве са важећим, односно уредно овереним фотокопијама потребних
докумената је до 06. јуна 2020. године.”
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ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ”
36217 Врњци, Железничка 26
тел. 036/631-885

Чистачица школе

са70% радног времена
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),
кандидат треба да испуњава и услове у складу са чланом 139. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/2018 - др. закони, 10/19 и
6/2020) и да има одговарајуће образовање у
складу са чланом 35.Правилника о организацији и систематизацији послова Основне школе
„Младост” Врњци број 230 од 22.03.2018. 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 35.Правилника о организацији и систематизацији послова
Основне школе „Младост” Врњци број 230 од
22.03.2018. године који прописује за обављање
ових послова средње образовање тј. I степен стручне спреме - диплома основне школе. Доказ о испуњености услова из члана 139
став 1 тачка 5 Закона о основама ситема образовања и васпитања - за извођење наставе на
српском језику (уколико кандидат није стекао
основно образовање на српском језику у обавези је да достави 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 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 породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање- Уверење Министарства
унутрашњих послова (казнена евиденција).
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи у складу са чланом 154. став 2. Закона.
Рок за подношење пријаве са важећим, односно уредно овереним фотокопијама потребних
докумената је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће се разматрати.
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од дана истека рока
за пријем пријава. Кандидати, који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују
се на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе из претходног
става и доноси решење о избору кандидата у
Бесплатна публикација о запошљавању

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.

ГИМНАЗИЈА ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 18

Радник на одржавању хигијенечистачица
са 70% радног времена

УСЛОВИ: у погледу услова извршилац треба да испуњава услове прописане Законом о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. Гласник РС” 88/2017, 27/2018, 10/2019,
6/2020), 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) и Правилником о организацији и систематизацији радних места Гимназије
Врњачка Бања и то: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвњење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад, да има одговарајуће
образовање и то стечени 1. ниво НОКС-а. Кандидати попуњавају пријавни формулар, који
могу преузети на званичној интернет страници
Министарства. Уз попуњени пријавни формулар
кандидати треба да приложе следеће доказе:
извод из матичне књиге рођених (са холограмом), уверење о држављанству (не старије од
6 месеци), сведочанство или уверење као доказ
о стеченом одговарајућем образовању, 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, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима изабрани
кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Доказ о познавању српског језика и
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад подноси кандидат који није стекао одговарајуће образовање на српском језику. Докази
се подносе у оригиналу или овереној фотокопији. 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 секретаријату школе или путем поште на адресу школе
Гимназија Врњачка Бања ул . хероја Чајке број

18. 36210 Врњачка Бања. Решење о избору кандидатабиће донето у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Вранеши, Михаила Петровића Аласа 1
тел. 036/5466-263

Наставник физике

са 60% радног времена

Наставник математике
са 66% радног времена

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 основама 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 наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”
бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву на конкурс доставити: 1. уверење о држављанству не старије
од 6 месеци, 2. извод из матичне књиге рођених, 3.оригинал или оверен препис/ фотокопију дипломе о стеченом образовању, 4. доказ
о неосуђиваностио правоснажном пресудом
за кривично дело насиља у породици, одузимања малолетног лица, запуштања и и злостављања малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примања или давања мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе ,против правног саобраћајаи
против човечности и других добара заштићених
међународним правом,без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторско понашање, 5. доказ о испуњености услова из члана
139. став 1. тачка 5. Закона о основама система
образовања и васпитања - за извођење наставе
на српском језику. Кандидати попуњавају обавезно пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја који заједно са
потребном документацијом достављају школи.
Поступак се у потпуности спроводи у складу са
законском регулативом. Кандидати који буду
изабрани у ужи избору року од 8 дана упућују
се на психолошку процену способности за радса
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење се
прилаже пре потписивања Уговора о раду. Све
копије морају бити оверене, овера не сме бити
старија од 6. месеци. Рок за пријављивање је 8
дана.од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
обзир. Пријаве са потребним документима слати на адресу: Основна школа „Бранко Радичевић” Вранеши, Михаила Петровића Аласа 1. Сва
обавештењана телефон 036/5466-263.

ОШ „ДРАГАН ЂОКОВИЋ УЧА”
36204 Лађевци
тел. 036/851-448

Наставник биологије

са 70% радног времена

Наставник физике

са 60% радног времена
УСЛОВИ: кандидатза наставника 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
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Наука и образовање

и посебне 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: 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 образовање
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 Правилником 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 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 малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних делапротив полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказује се изводомиз казнене евиденције, којуприбавља кандидат у Министарству
унутрашњих послова надлежне полицијске
управе; да има држављанство Република
Србије; (доказује се Уверењем о држављанствуу оригиналу или овереној копији не старије од 6 месеци); да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
Доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик, у
обавези су да доставе само они кандидати који
образовање нису стекли на српском језику, а
доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит
из српског језика. Кандидат попуњава 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;
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија); уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци - оригинал или оверена
копија); извод из казнене евиденције, прибавља кандидат у Министарству унутрашњих
послова надлежне полицијске управе, након
објаве конкурса. Доказ да кандидат зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад
- српски језик, у обавези су да доставе само
они кандидати који образовање нису стекли на
српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског језика. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за
рад са децом и ученицимадостављасамо изабрани кандидатпо окончању конкурса а пре
закључења уговора о раду.

Чистачица

са 90% радног времена
УСЛОВИ: кандидат за чистачицупоред 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 основама
система образовања и васпитања (,,Службени
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и
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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 малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних делапротив полне слободе,против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказује се изводомиз
казнене евиденције, којуприбавља кандидат
у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске управе; да има држављанство
Република Србије; (доказује се Уверењем о
држављанствуу оригиналу или овереној копији
не старије од 6 месеци); да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад (српски
језик). Доказ да кандидат зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад - 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
положио испит из српског језика. 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) сведочанставао завршеном основном образовању; извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци - оригинал или оверена
копија); извод из казнене евиденције, прибавља кандидат у Министарству унутрашњих
послова надлежне полицијске управе, након
објаве конкурса. 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 положио испит из српског језика. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад
са децом и ученицимадостављасамо изабрани
кандидатпо окончању конкурса а пре закључења уговора о раду. Остало: Кандидати који
су изабрани у ужи избор упућују се на процену психофизичке способности за рад са децом
и ученицима 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
Лађевциили 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 секретаријату школе
на телефон: 036/851-448.

Национална служба
за запошљавање

КРУШЕВАЦ
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
Крушевац, Бранка Радичевића 12
тел. 037/438-347

Шеф рачуноводства
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, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије 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 шефа рачуноводства потребно је да
поседују високо образовање економске струке,
и то на студијама у обиму од најмање 180
ЕСПБ, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године,
односно на основним 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 искуства на финансијско-рачуноводственим пословима.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар доступан на званичној 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 Републике Србије (не старије од 6 месеци од дана
објављивања конкурса); оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције
из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 3
месеца од дана објављивања конкурса); доказ
о знању српског језика, издат од одговарајуће
установе, подноси кандидат који образовање
није стекао на српском језику. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве са потребном документацијом се достављају до 06. јуна 2020. године, на адресу:
ОШ „Бранко Радичевић”, Крушевац, Бранка
Радичевића 12, са назнаком „Пријава на конкурс - не отварати”.

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

Оглас објављен 11.03.2020. године у публикацији „Послови” поништава се у целости за радно место дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИВАДИН АПОСТОЛОВИЋ”

37240 Трстеник, Кнегиње Милице 41
тел. 037/711-464

Оглас објављен 18.03.2020. године у публикацији „Послови” поништава се у целости за радно место: референт за финансијско-рачуноводствене послове.

ОШ „ДРАГИ МАКИЋ”
37262 Бошњане, Вука Караџића 1
тел. 037/798-104

Наставник разредне наставе

за рад у комбинованом одељењу
у Маскару
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл.
гласник РС”, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14
и 13/17 - одлука УС 113/17 и 95/19 - аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне
услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке
1-5, чланом 140 став 1 и 2, чланом 142 став
1 и 4 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/20) и то: 1)
да има одговарајуће образовање према одредбама Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 13/18
и 11/2019), 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 малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно - васпитни рад; 6) у складу са чланом 142 став 1
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који је у току
студија положио испит из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, има образовање из члана 142
став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања, а кандидат који нема образовање
из овог члана обавезан је да га стекне у року
од једне, а највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов за полагање испита
за лиценцу. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да доставе: 1. пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије, линк: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/FORMULAR ZA-KONKURISANjE.doc;
2. кратку биографију или CV; 3. оверен препис
/ фотокопију дипломе о стеченом образовању;
4. уверење о држављанству, не старије од 6
месеци (оригинал или оверену копију); 5. уверење из казнене евиденције о неосуђиваности
(прибављено од стране надлежног МУП-а, не
Бесплатна публикација о запошљавању

старије од 6 месеци); 6. доказ о познавању
српског језика и језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад подноси само кандидат који није стекао диплому на српском језику. Докази о здравственој, психичкој и физичкој способности прибављају се пре закључења
уговора о раду. Кандидати који буду изабрани
у ужи избор, у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Решење о избору кандидата донеће
конкурсна комисија у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима.

Наставник предметне наставе наставник физичког васпитања
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл.
гласник РС”, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14
и 13/17 - одлука УС 113/17 и 95/19 - аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне
услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке
1-5, чланом 140 став 1 и 2, чланом 142 став
1 и 4 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/20) и то: 1)
да има одговарајуће образовање према одредбама Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
13/18 и 11/2019), 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 малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад; 6) у складу са чланом
142 став 1 да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који
је у току студија положио испит из педагогије
и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, има образовање
из члана 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, а кандидат који
нема образовање из овог члана обавезан је да
га стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов
за полагање испита за лиценцу. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да доставе: 1. пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије, линк: http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/FORMULAR
ZA-KONKURISANjE.doc; 2. кратку биографију
или CV; 3. оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом образовању; 4. уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену копију); 5. уверење из казнене евиденције о неосуђиваности (прибављено
од стране надлежног МУП-а, не старије од 6
месеци); 6. доказ о познавању српског језика

и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси само кандидат који није
стекао диплому на српском језику. Докази о
здравственој, психичкој и физичкој способности
прибављају се пре закључења уговора о раду.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у
року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Решење о избору кандидата донеће конкурсна
комисија у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима.

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл.
гласник РС”, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и
13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/19 - аутентично
тумачење), треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019
и 6/2020) и то: 1) да има одговарајуће образовање - основна школа; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да доставе: 1. пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије, линк: http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/ uploads/2015/ FORMULAR ZAKONKURISANjE.doc; 2. кратку биографију или
CV; 3. оверен препис / фотокопију дипломе о
стеченом основном образовању; 4. уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену копију); 5. уверење из казнене евиденције о неосуђиваности (прибављено
од стране надлежног МУП-а, не старије од 6
месеци); 6. доказ о познавању српског језика
и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси само кандидат који није
стекао диплому на српском језику. Докази о
здравственој, психичкој и физичкој способности
прибављају се пре закључења уговора о раду.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у
року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Решење о избору кандидата донеће конкурсна
комисија у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
ОСТАЛО: Кандидати сву потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи најкасније у року од
8 дана од дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријавни формулар и потребну документацију
треба послати на адресу школе: ОШ „Драги Макић” Бошњане, Вука Караџића 1, 37262
Бошњане. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе, на телефон:
037/798-104.
20.05.2020. | Број 882 |
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ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”

37000 Крушевац, Југовићева 11
тел. 037/447-410

1. Наставник математике

за рад у издвојеном одељењу за основно
образовање одраслих у Крушевцу,
Благоја Паровића бб
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће високо
образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања
(”Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018
- др. закон, 10/2019 и 6/2020) стечено: 1) на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), или 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, према прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; да
испуњавају услове прописане Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018 и 11/2019), као и Правилником о условима у погледу простора, опреме, наставних
средстава и степена и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање
наставног плана и програма основног образовања одраслих („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 13/2013 и 18/2013). Кандидати
поред наведеног треба да испуњавају услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и
6/2020): 1) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(доказ се доставља при закључењу уговора о
раду); 2) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 3) да имају држављанство Републике
Србије; 4) да знају српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад (односи се
на кандидате који образовање нису стекли на
српском језику). Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова и сматра се да наставник који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, има образовање из члана 142
став 1 Закона о основама система образовања и
васпитања.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе:
пријавни формулар доступан на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; кратку биографију - CV; оригинал или оверену фотокопију
дипломе одговарајућег образовања, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
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20/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), као и према Правилнику о условима у погледу простора,
опреме, наставних средстава и степена и врсте
образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање наставног плана и програма основног образовања одраслих („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 13/2013 и 18/2013)
и члану 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020); уверење
да није осуђиван правоснажном пресудом за
наведена кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања
и васпитања из МУП-а (оригинал); уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); кандидат који није стекао образовање на
српском језику доставља доказ о знању српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ треба да буде издат од стране
високошколске установе надлежне за издавање
таквих докумената); оригинал или оверену
фотокопију доказа 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,
односно доказ о положеним испитима из психологије и педагогије или доказ о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу.
Фотокопије које се подносе морају бити оверене од стране надлежног органа, у супротном
неће се узети у разматрање, као ни непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидат који
буде изабран, пре закључења уговора о раду
доставља уверење о здравственој способности,
не старије од 6 месеци. Кандидати су у обавези да попуне пријавни формулар објављен на
званичној интернет страници Министарства, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају лично
или поштом, на наведену адресу, са назнаком
„Пријава на конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

2. Референт за финансијскорачуноводствене послове

за рад у матичној школи у Крушевцу
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл.
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) у радни однос
може да буде примљено лице које има четврти степен стручне спреме стечен завршетком
средње школе економске, правне, техничке
струке или гимназије; знање рада на рачунару;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство РС; да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (односи се на кандидате који
образовање нису стекли на српском језику).
ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Уз пријавни формулар
(са званичне интернет странице), потребно
је доставити: кратку биографију - CV; оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена
и врсте стручне спреме; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
наведена кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања
и васпитања из МУП-а (оригинал); уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, да није старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених издат на прописаном
обрасцу са холограмом (оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању српског језика
- потврда или уверење (доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао
на српском језику). Кандидат који буде изабран,
пре закључења уговора о раду доставља уверење о здравственој способности, не старије
од 6 месеци. Кандидати су у обавези да попуне пријавни формулар објављен на званичној
интернет страници Министарства просвете, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају лично
или поштом на наведену адресу, са назнаком
„Пријава на конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

3. Чистачица

за рад у матичној школи у Крушевцу
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за
заснивање радног односа из чл. 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) треба да испуњава и
посебне услове из чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”,
број 88/2017, 27/2018 и 10/2019); да има основно образовање/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, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство РС; да зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад
(односи се на кандидате који образовање нису
стекли на српском језику).
ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Уз пријавни формулар (са
званичне интернет странице) потребно је да
доставе: кратку биографију - CV; оригинал или
оверену фотокопију сведочанства о завршеној
основној школи; уверење да нису осуђивани
правоснажном пресудом за наведена кривична
дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања из МУП-а
(оригинал); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, да није старија
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
издат на прописаном обрасцу са холограмом
(оригинал или оверена фотокопија); доказ о
знању српског језика - потврда или уверење
(доставља само кандидат који одговарајуће
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образовање није стекао на српском језику).
Кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду доставља уверење о здравственој способности, не старије од 6 месеци. Кандидати су у обавези да попуне пријавни формулар објављен на званичној интернет страници
Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају лично или поштом на наведену адресу,
са назнаком „Пријава на конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање.

ОШ „ДРАГОМИР МАРКОВИЋ”
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 3
тел. 037/446-890

Наставник физике

за 80% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат за рад на радном месту
наставника физике треба да испуњава опште
услове прописане Законом о раду, услове
прописане чланом 139 Закона, да има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона, у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/201713/2018 и11/2019), Уредбом о каталогу
радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Сл. гласник РС”,
бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018) и Правилником
о организацији и систематизацији послова у ОШ
„Драгомир Марковић” Крушевац.

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат за рад на радном месту чистачице треба да испуњава опште услове прописане Законом о раду, услове прописане чланом
139 Закона, да има одговарајуће образовање за
ово радно место прописано Уредбом о каталогу
радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Сл. гласник РС”,
бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018) и Правилником
о организацији и систематизацији послова у ОШ
„Драгомир Марковић” Крушевац.
ОСТАЛО: да кандидат 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 кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе 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. Уз пријаву на конкурс кандидат је у
обавези да приложи: 1. оверен препис или оверену фотокопију дипломе - сведочанства о стеченом одговарајућем образовању; 2. оверен препис
или оверену фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту (за
наставника физике, ако има положен испит);
3. оригинал или оверену фотокопију уверења
надлежне службе Министарства унутрашњих
послова да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 139 ст. 1
тачка 3) Закона о основама система образовања
и васпитања и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не
старије од 6 месеци); 4. оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству; 5. оригиБесплатна публикација о запошљавању

нал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених; 6. оригинал или оверену фотокопију лекарског уверења о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима
(не старије од 6 месеци, овај доказ доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду);
7. пријаву на конкурс на одговарајућем обрасцу
МПНТР РС, са радном биографијом. Доказ о
знању српског језика, на коме се остварује образовно-васпитни рад, доставља само кандидат
који одговарајуће образовање није стекао на
српском језику. Конкурсна комисија у року од 8
дана од дана истека рока за подношење пријава врши ужи избор кандидата које упућује на
претходну психолошку проверу способности коју
врши надлежна служба за запошљавање. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс за избор
наставника физике или чистачице са потребном
документацијом доставља на наведену адресу
школе у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за избор наставника физике или чистачице”, лично или путем поште. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање,
као ни фотокопије документа које нису оверене
од стране надлежног органа. Достављена документација се не враћа. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе,
радним даном од 10.00 до 14.00 часова, путем
имејла: dragomir_markovic@yahoo.com или на
телефон: 037/446-890.

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 30
тел. 037/439-741

Наставник физичког васпитања
Наставник рачунарства и
информатике
за 70% радног времена

Чистачица

3 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних чланом 24 став
1. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - Одлука УС
РС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
кандидати пријављени за радно место наставника треба да испуњавају и услове из члана 139.
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон, 10/2019 и 6/2020). Кандидат мора
да има одговарајуће образовање у складу са чл.
140 и 142 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања и врсту стручне спреме прописану Правилником о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016I, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-II, 13/2018 и
7/2019) и Правилником о организацији и систематизацији послова Хемијско-технолошке
школе Крушевац бр. 342 од 22.03.2018. године
(за радна место чистачица); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним

правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/ uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), кандидати
достављају потребну документацију. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи: 1)
попуњен и одштампан пријавни формулар; 2)
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању; 3) доказ да кандидат има обавезно
образовање из члана 140. овог закона - образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова (уверење или потврда): за кандидате који ово образовање не поседују, у складу
са чланом 142 став 2 наставник је обавезан да
стекне у року од једне, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу; 4) доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног
понашања из казнене евиденције МУП-а не старији од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); 5) доказ о држављанству (уверење о
држављанству, односно извод из матичне књиге
рођених, оригинал или оверена фотокопија); 6)
доказ одговарајуће високошколске установе о
познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад, уколико образовање није стечено на српском језику; 8) доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са децом изабрани кандидат ће доставити пре
закључивања уговора о раду. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве треба слати на наведену адресу са назнаком: За конкурс. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија именована од стране директора школе.

ОШ „ХЕРОЈ МИРКО ТОМИЋ”
37258 Доњи Крчин, Крагујевачки друм бб
тел. 037/3795-180

Наставник разредне наставе

за рад у матичној школи у Доњем
Крчину

Наставник технике и технологије
за рад у матичној школи у Доњем
Крчину и издвојеном одељењу у
Залоговцу, са 60% радног времена

Помоћни радник - чистачица

1 извршилац за рад у матичној школи у
Доњем Крчину и 1 за рад у издвојеном
одељењу у Залоговцу
2 извршиоца
УСЛОВИ: на конкурс за пријем у радни однос
може се пријавити кандидат који испуњава
услове прописане чланом 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања и
има одговарајућу врсту стручне спреме преме Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19).
Кандидат треба да испуњава следеће услове:
За наставника: да поседује одговарајуће
високо образовање из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/19
и 6/20), за наставника основне школе стечено
на студијама другог степена (мастер академске
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студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука (лице мора да
има завршене студије првог степена из научне области, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета);
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. За чистачицу: да поседује завршено
основно образовање.
ОСТАЛО: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања и то за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије, што се
доказује уверењем о држављнству; да зна језик
на коме се остварује образовно - васпитни рад.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства
просвете, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар кандидати достављају и следећу документацију: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, кандидат који има високо образовање стечено на студијама другог степена доставља оверену копију дипломе другог степена
и оверену копију дипломе основних академских
студија, а кандидат за чистачицу доставља оверену копију сведочанства о завршеном основном образовању; доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона и за кога
није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење или други документ издат од стране МУП-а РС, оригинал не старији од 6 месеци); доказ о познавању
српског језика, као језика на коме се остварује
образовно - васпитни рад - доставља само кандидат који није стекао образовање на српском
језику (потврда, уверење или други документ
којим се доказује да је испит из српског језика
положен по програму одговарајуће високошколске установе - оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству Републике
Србије, оригинал или оверена фотокопија не
старије од шест месеци. Уверење о здравственој способности кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања. У пријави кандидат треба да
наведе тачну адресу на којој живи и број телефона. Пријаву доставити на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у обзир. Ближе информације о конкурсу
могу се добити на телефон 037/795-180.
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ОШ „СВЕТИ САВА”

37208 Читлук, Цара Лазара 491А
тел. 037/692-695, 064/5824-744

Наставник енглеског језика

на одређено време за 30% радног
времена, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана - до повратка
одсутног запосленог, за рад у подручном
одељењу школе у Мачковцу
УСЛОВИ: услови у погледу врсте и степена
образовања: одговарајуће високо образовање
према Правилникуо степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник” број
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017,13/2018 и 11/2019 и 2/2020)
и члану 140. и 142. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр.
88/2017 и 27/2018 - други закони, 10/19 и 6/20):
професор, односно дипломирани филолог за
енглески језик и књижевност, дипломирани професор енглеског језика и књижевности, мастер
филолог (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик), мастер професор
језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет/профил енглески језик), дипломирани филолог англиста - мастер, мастер професор језика и књижевности (студијски програм
Језик, књижевност и култура), мастер професор
предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет).

Наставник српског језика и
књижевности

за 88,89% радног времена, за рад у
матичној школи у Читлуку
УСЛОВИ: услови у погледу врсте и степена
образовања: Одговарајуће високо образовање
према Правилникуо степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник” број
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020) и
члану 140. и 142. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр.
88/2017 и 27/2018 - други закони, 10/19 и 6/20):
професор српског језика и књижевности; професор српског језика и књижевности са општом
лингвистиком; професор српске књижевности и
језика; професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани
филолог српског језика са јужнословенским
језицима; дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима;
професор, односно дипломирани филолог за
српскохрватски језик и југословенску књижевност;професор, односно дипломирани филолог
за југословенску књижевност и српскохрватски
језик; професор српскохрватског језика и опште
лингвистике; професор за српскохрватски језик
са јужнословенским језицима; професор српскохрватског језика са источним и западним
словенским језицима; професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за
наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или румунском језику; професор, односно
дипломирани филолог за југословенску и општу
књижевност; професор југословенске књижевности са страним језиком; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани
филолог за српски језик и књижевност, професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине; професор српског
језика и српске књижевности; дипломирани
компаратиста; мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са

општом књижевношћу, Српски језик, Српска
књижевност, Српска филологија (српски језик
и лингвистика), Српска књижевност и језик са
компаратистиком); мастер професор језика и
књижевности (студијски програми: Српски језик
и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска
филологија (српски језик и лингвистика), Српска филологија (српски језик и књижевност),
Филологија, модули: Српски језик и Српски
језик и компаративна књижевност; Компаративна књижевност са теоријом књижевности), професор српскохрватског језика и књижевности;
мастер филолог из области филолошких наука;
професор југословенске књижевности и српског јеика; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет). Лица која су стекла академско
звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским
програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и
језик са компаратистиком; Српска филологија:
српски језик и књижевност; Србистика.

Наставник немачког језика

за 88,89% радног времена, за рад у
матичној школи у Читлуку
УСЛОВИ: услови у погледу врсте и степена
образовања: одговарајуће високо образовање
према Правилникуо степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и
2/2020) и члану 140. и 142. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”
бр. 88/2017 и 27/2018 - други закони, 10/19 и
6/20): 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 (студијски програм Језик, књижевност и култура),мастер професор предметне наставе (претходно завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).
ОСТАЛО: остали услови (важе за сва радна
места): 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 пошестбодова из психолошких,
педагошких и методичких 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 кандидат 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 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 родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
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полне слободе, против правног 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 је држављанин Републике Србије; да зна српски језик на којем се остварује образовно васпитни рад (доказ су у обавези да доставе само
кандидати који образовање нису стекли на српском језику) - доказује се потврдом одговарарајуће високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског језика. Документација коју кандидати треба да доставе: попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http:/www. mpn.gov.
rs); оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном високом образовању; уверење о држављанству (оригинал или
оверену фотокопију); уверење Министарства
унутрашњих послова - надлежне полицијске
управе да кандидат није осуђиван (оригинал
или оверену фотокопију); потврда одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио
испит из српског језика (достављају само кандидати који образовање нису стекли на српском
језику). Доказ о испуњености услова у погледу
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима кандидат који
буде изабран доставља пре закључења уговора о раду. Напомена: Уз пријаву на конкурс
обавезно доставити адресу и контакт телефон.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОБРИЦА ЋОСИЋ”
37245 Велика Дренова
тел. 037/725-110

Обавештење о продужењу рока за подошење
пријаве за конкурс на основу инструкције
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Продужава се рок за одношење пријава на конкурс објављен 18.03.2020. године у
публикацији „Послови”, за пријем у радни однос
на неодређено време наставника српског језика
са 88,89 % радног времена и наставника немачког језика са 88,88 % радног времена. Рок за
подношење пријава на конкурс продужава се
30 дана од дана престанка ванредног стања,односно до 06. јуна 2020. године, ког датума истиче рок за пријаву на конкурс.

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ ТРИФУН”
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
37230 Александровац, Крушевачка 8-10
тел. 037-3751-117

Помоћни радник - чистачица
у Средњој школи
2 извршиоца

Спремачица

у Дому ученика Средње школе

Магационер
Руковалац пољопривредне
механизације
2 извршиоца

Наставник предметне наставе
- производња и прерада хране
(предмети из ове области)
Наставник предметне наставе географија
за 92% радног времена

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: кандидати из тачке 1. и 2. треба да
испуњавају следеће услове: да има одговарајуће образовање у складу са Правилником о
организацији и систематизацији послова средње
школе „Свети Трифун” са домом ученика Александровац (основно образовање, I степен
стручне спреме, са или без искуства). Услови:
кандидати из тачке 3. треба да испуњавају следеће услове: да има одговарајуће образовање у
складу са Правилником о организацији и систематизацији послова средње школе „Свети Трифун” са Домом ученика Александровац (средње
образовање, III или IV степен стручне спреме,завршена средња школа - пољопривредни техничар, са или без искуства). Кандидати из тачке
4. треба да испуњавају следеће услове: Да има
одговарајуће образовање у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова
средње школе „Свети трифун” са домом ученика
Александровац (средње образовање, III или IV
степен стручне спреме, завршена средња школа - пољопривредне, винар виноградар, саобраћајне, електро или машинске струке, са или
без искуства), да има положен возачки испит за
Б и Ф категорију, возачку дозволу одговарајуће
категорије; услови: Кандидати из тачке 5. треба
да испуњавају следеће услове: да има одговарајуће образовање у складу са Правилником 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”, број 5/2015-9, 10/2016-267, 2/2017-2,
13/2018-70,2/2020-39),стечено: 1)на студијама
другог степена мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет,односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне или
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука - у ком случају је неопходна завршеност
студија првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући премет 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; услови: Кандидати из тачке 6. треба да испуњавају следеће
услове: да има одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Службени гласник РС”, број 8/2015-1,
11/2016-544, 13/2016-10, 13/2016-10 (исправка), 2/2017-2, 2/2017-2, 13/2018-66, 7/2019-512,
2/2020-38), Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији: 15/2013-1,
11/2016-545, 2/2017-2, 11/2017-179, 13/2018-64,
7/2019-512, 2/2020-37), стечено: 1) на студијама
другог степена мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет,односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне или
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука-у ком случају је неопходна завршеност
студија првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући премет 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. Услови за све кандидате: Поред напред наведених услова, потребно

је да сви кандидати испуњавају опште услове 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) и посебне
услове прописане у члану 139. (за наставнике
и члан бр. 140) Закона о основама образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18,
10/19 и 6/20), да поседује психичку, физичку
и здравствену способности за рад са децом и
ученицима; да има држављанство Републике
Србије; да поседује знање српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад;
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или 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 санкцију, иза
које није, у складу са Законом утврђено дискриминаторно понашање. За пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: Попуњен и
одштампан пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,науке и технолошког развоја; доказ да поседује
одговарајуће образовање (оверену фотокопију
дипломе, сведочанства или уверења); доказ да
је држављанин Републике Србије (уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених не старији од 6 месеци - оригинали или оверене фотокопије); доказ о знању српског језика
и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на тим језицима); доказ 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 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 санкцију, иза
које није, у складу са Законом утврђено дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а
не старије од 6 месеци - оригинал или оверена
фотокопија). Напомена: доказ да поседује психичку, физичку и здравствену способности за
рад са децом и ученицима, доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује
директор школе и која ће утврдити испуњеност
услова за пријем кандидата у радни однос у
року од 8 (осам) дана од дана истека рока за
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у
ужи избор, у року од 8 (осам) дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања.Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од 8 (осам) дана
од пријема резултата психолошке процене. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима и доноси решење о избору кандидата у року
од 8 (осам) дана од обављеног разговора са
кандидатима. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 (осам) дана од дана објављивања у листу
„Послови” Националне службе за запошљавање.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве треба послати на
адресу: ул. Крушевачка бр. 8-10, 37230 Александровац или предати лично. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код Секретара школе
и преко телефона 037/3751-117.
20.05.2020. | Број 882 |
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ОШ „КНЕЗ ЛАЗАР”
37222 Велики Купци
тел. 037/884105

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: на основу члана 122. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
Гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) за директора може бити
изабрано лице које испуњава услове прописане чланом 139. и чланом 140. Закона и то: 1.
да поседује одговарајуће високо образовање
из члана 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017 и 27/2018) за наставника основне
школе, за педагога или психолога, стечено: на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука (лице мора да
има завршене студије првог степена из научне области, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета).
На основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 2. да има дозволу за рад (положен
стручни испит - лиценцу) наставника, васпитача и стручног сарадника, 3. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 4. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици,одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (члан
139. став 1. тачка 3) Закона о основама система
овразовања и васпитања); 5. да има држављанство Републике Србије; 6. да зна српски језик
и језик на којемостварује образовно-васпитни
рад, 7. да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања,након стеченог одговарајућег образовања; 8.
да има обуку иположен испит за директора
установе. Кандидат је дужан да уз пријаву на
конкурс достави: - оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању, оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу- дозволи за рад односно стручном
испиту; уверење о здравственом стању (лекарско уверење) са утврђеним психичким, физичким и здравственим способностима за рад са
децом и ученицима (не старије од шест месеци); уверење (извод из казнене евиденције
надлежне полицијске управе) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечно-
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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 привредног суда да није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 30
дана), уверење основног суда да против њега
није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлогазаделаиз
члана 139. став 1. тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (оригинали или оверена фотокопија, не старије од
30 дана). Уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверену фотокопију, не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених - нови образац (оригинал или оверену фотокопију); - доказ о знању српског језика
и језика на комем се остварује образовно-васпитни рад (важи за кандидате који су одговарајуће образовање стекли на другом језику);
потврду о радном искуству у области образовања и васпитања (оригинал), оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника);уколико се на конкурс пријави лице
које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања, (оверену фотокопију
извештаја о спољашњем вредновању школе);
оверен препис / фотокопију лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује); биографију са кратким прегледом кретања у служби, доказ о својим стручним и организационим
способностима(није обавезно); Документација
без доказа о положеном испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат који нема положен испит за директора ће
бити у обавези даположи испит за директора
у року утврђеном у Закону о основама система
образовања и васпитања. Изузетно, ако се на
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140. Закона
о основама система образовања и васпитања,
дужност директора основне школе може да
обавља лице које има одговарајуће образовање
из члана 140. став 3. овог закона за наставника
те врсте школе, односно 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, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране, као
ни фотокопије докумената које нису оверене
од стране надлежног органа. Пријављени кандидати писмено ће бити обавештени о именовању директора у складу са законом. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве са доказима о испуњавању
свих услова тражених конкурсом слати у затвореној коверти препорученом поштом, са назнаком: „Пријава на конкурс за директора”, на
наведену адресу школе.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
37220 Брус

1. Наставник српског језика
у Милентији и Батоту

2. Наставник српског језика

са 50% радног времена у Милентији

3. Наставник хемије
у Брусу и Милентији

4 Наставник разредне наставе
у Великој Грабовници

5. Наставник математике
у Брусу

6. Наставник математике
у Брусу и Милентији

7. Наставник математике
у Батоту и Милентији

8. Наставник биологије

са 70% радног времена у Батоту, К.Реци
и Осрецима

9. Педагог
у Брусу

10. Чистачица
у Милентији

11. Чистачица

у Великој Грабовници
УСЛОВИ: услови за наставнике и стручне
сараднике: општи услови за наставнике: Кандидат треба да испуњава услове у складу са
чланом 139 и 140Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017,27/2018, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника, 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); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс је неопходно доставити: Кандидат поред попуњеног пријавног формулара који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја доставља кратку биографију,
оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
или доказ о положеном испиту за лиценцу, а за
кандидате који немају положен стручен испит,
односно испит за лиценцу доказ да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским системом
преноса бодова (оверену фотокопију); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију); уверење о држављанству Републике Србије(не старије од 6 месеци), уверење
о неосуђиваности (оригинал или оверену фотокопију-издату од Министарства унутрашњих
послова -полицијске евиденције)Очитану личну карту или фотокопију личне карте. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима се подноси пре закључења уговора о раду. Предвиђена
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је психолошка процена способности за рад са
децом и ученицима кандидата који буду изабрани у ужи избор, коју врши надлежна служба за
послове запошљавања.
УСЛОВИ: за чистачицу: Кандидат треба да има
одговарајуће образовање (Завршена основна
школа). Да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима.Да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично делоза које је безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или роскрвнуће, за кривична дела
примање или давање мита, за кривична дела
из групе 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 је у складу са законом утврђено
дискриминаторно понашање. Да има држављанство Републике Србије.Да зна српски језик и
језик на коме се остварује обртазовно васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс за чистачицу:Кандидат поред попуњеног пријавног формулара
који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја доставља још и:оверену фотокопију сведочанства- доказ о одговарајућем образовању,
доказ да није осуђиван за кривична дела наведена у предходном ставу,(оригинал или оверену фотокопију доказа- издату од Министарства
унутрашњих послова -полицијске евиденције)
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију), да има држављанство
Републике Србије(не старије од 6 месеци). Очитану личну карту или фотокопију личне карте.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом и ученицима доставља
се пре закључивања уговора о раду.Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

1. Наставник електротехничке групе
предмета (смер енергетика)
3 извршиоца

2. Наставник електротехничке групе
предмета (смер електроника)
2 извршиоца

3. Наставник машинске групе
предмета
3 извршиоца

4. Наставник практичне наставе
саобраћајне струке
5. Наставник математике

6. Наставник математике
за 61% радног времена

7. Наставник предмета из области
економије
за 60% радног времена

8. Помоћни наставник - подручје рад
електротехника (смер електроника)
9. Домар - мајстор одржавања
10. Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних чланом
Бесплатна публикација о запошљавању

24. став 1. Закона о раду („Сл. гласник РС”,
бр.24/05,61/05,54/09, 32/13,75/14,13/17-Одлука УС РС, 113/2017 и 95/2018- аутентично тумачење), пријављени кандидати треба да испуњавају и услове из члана 139. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”,бр.88/2017,27/2018- др. закон,10/2019 и
6/2020). Кандидат пријављен за радно место
наставника мора да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140., 141. став 4.
и 142. став 1.и 2. Закона о основама система
образовања и васпитања и врсту стручне спреме прописану Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама
у подручју рада Машинство и обрада метала („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр.16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017,
3/2017,8/2017,4/18,18/18 и 1/19-исп.), односно
Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју
рада Електротехника („Службени гласник РС
- Просветни гласник РС”, бр.8/2015, 11/2016,
2/2017, 8/2017, 4/2018 и 13/2018); Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Саобраћај
(„Службени гласник РС- Просветни гласник”,
бр.16/2015, 2/2017, 8/2017 и 16/2018); Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС- Просветни гласник”,бр.8/2015,11/2016,13/2016-И,13/2016ИИ,2/2017-И,2/2017-ИИ,13/2018 и 7/2019) и
Правилником о организацији и систематизацији послова Прве техничке школе Крушевац бр.1042 од 22.03.2018. године (за радно
место домар потребно је средње образовање
машинске, електро или столарске струке, док
је за радно место чистачица потребно завршено основно 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 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 правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (www.
мпн.гов.рс) кандидати достављају потребну
документацију. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: 1) попуњен и одштампан
пријавни формулар; 2) оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; 3) доказ
да кандидат има обавезно образовање из члана
140. овог закона - образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (уверење или
потврда): за кандидате који ово образовање не
поседују, у складу са чланом 142 став 2 наставник је обавезан да стекне у року од једне, а
највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 4) доказ о неосуђиваности и о непостојању

дискриминаторног понашања из казнене евиденције МУП-а; 5) доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно извод из матичне књиге рођених); 6) доказ одговарајуће
високошколске установе о познавању језика на
коме се изводи образовно-васпитни рад, уколико образовање није стечено на српском језику;
7) доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом изабрани кандидат
ће доставити пре закључивања уговора о раду.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве се достављају
лично или на наведену адресу са назнаком за
конкурс. Конкурс спроводи Конкурсна комисија
именована од стране директора Школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
37242 Стопања
тел. 037/727-497

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/17, 27/18 - др. закона, 10/19 и 6/20), и то:1).
да има одговарајуће образовање у складу са
чланом 39. Правилника о организацији и систематизацији послова ОШ „Јован Јовановић Змај”
у Стопањи број 761/19 од 13.09.2019. године
и то стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова,односно специјалистичким
струковним студијама,по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра
2005. године на основним студијама у трајању
од најмање четири године,по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, економски смер; 2) да има
психичку,физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима. 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,као и за
кривична дела насиље у породици,одузимање
малолетног лица,запуштање и злостављање
малолетног лица или 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 санкцију,и за које није,у складу
са законом,утврђено дискриминаторно понашање;4).да је држављанин Републике Србије;
5) да зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Правилником о организацији и ситематизацији послова ОШ „Јован
Јовановић Змај” у Стопањи број 761/2019
од 13.09.2019. године, поред услова у погледу образовања,прописан је и додатни условзнање рада на рачунару. Уз пријавни формулар који се попуњава на званичној интернет
страници Министарства просвете и одштампан доставља школи, кандидат треба да приложи,оригинал или оверену копију: диплома о
стеченом образовању;уверења о држављанству
(не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених;уверење из казнене евиденције; краћу биографију. Доказ о знању језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад у
школи се дотавља само уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Проверу рада на рачунару извршиће комисија
именована решењем директора. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор биће упућени
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на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима у Националну службу за
запошљавање у Крушевцу. Пријаве достављати на горе наведену адресу лично или поштом.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИВАДИН АПОСТОЛОВИЋ”

37240 Трстеник, Кнегиње Милице 41
тел. 037/711-464

Референт за финансијскорачуноводствене послове
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 ,6/2020)
и Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ”Живадин Апостоловић” и то:
1) да има одговарајуће образовање - 4. степен
стручне спреме,стечен након завршене средње
економске школе или гимназије; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,као и за
кривична дела насиље у породици,одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или 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 санкцију, и за које није,у складу са
законом,утврђено дискриминаторно понашање;
4) да је држављанин Републике Србије; 5) да
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.Уз пријавни формулар који
се попуњава на званичној интернет страници
Министарства просвете и одштампан доставља
школи,кандидат треба да приложи, оригинал
и оверену копију:дипломе о стеченој стручној спреми;уверење о држављанству;извод из
матичне књиге рођених; уверење из казнене
евиденције;кратку биографију. Доказ о знању
језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику. Доказ о психичкој ,физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима у
Националну службу за запошљавање у Крушевцу. Рок за пријављивање у конкурс је 8 дана
од дана објављивања огласа.Пријаве достављати на горе наведену адресу лично или поштом.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
37230 Александровац, „Крушевачка” 16
тел 037/3552-353

Наставник српског језика

са 72% радног времена, у издвојеном
одељењу школе у Доброљупцима

Наставник математике

са 65% радног времена, у издвојеном
одељењу школе у Злегињу

Чистач

у издвојеном одељењу школе у Виткову
УСЛОВИ: У радни однос на месту Наставника
српског језика и Наставника математике може
бити примлљен кандидат који испуњава сле-
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деће услове: поседовање одговарајућег образовања у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи. У радни однос
на месту чистача може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање
одговарајућег образовања у складу са Правилником о организацији и систематизацији
послова Основне школе „Иво Лола Рибар” у
Александровцу а то је завршена основна школа. Услови за сва радна места: поседовање
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима; извршена психолошка процена способности за рад са децом
и ученицима; поседовање држављанства РС;
знање српског језика и језика 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 малолетног
лица, запуштање 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
санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу
са законом. Рок за пријаве на оглас је 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно извод из матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченом образовању; доказ о знању српског
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима);
доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашању. Пријаве слати на адресу
школе . Ближе информације о огласу могу се
добити код секретара Школе и преко наведеног
броја телефона.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”
38230 Александровац, Болничка 3
тел. 037/3552-083

Благајник
УСЛОВИ: средње образовање, знање рада на
рачунару. Кандидат треба да има одговарајуће
образовање-, психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом ; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;да
имају држављанство Републике Србије; да знају
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са основним
биографским подацима кандидат треба да приложи доказе о испуњености услова - оверену
фотокопију сведочанства (дипломе) о стеченом образовању,доказ о знању српског језика кандидат доставља само ако образовање
није стечено на српском језику) уверење о

држављанству, извод из матичне книге рођених (оригинали или оверене копије), 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 кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал). Доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом прибавља пре закључења уговора
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке И технолошког развоја, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи приликом конкурисања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикцији „ Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу Предшколске установе „ Наша
радост” са назнаком „За конкурс за благајника”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”
37230 Александровац, Болничка 3
тел. 037/3552-083

Спремачица
УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати треба да имају; одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање;да имају
држављанство Републике Србије; да знају српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са основним
биографским подацима кандидат треба да приложи доказе о испуњености услова - оверену
фотокопију сведочанства (дипломе) о стеченом образовању, доказ о знању српског језика кандидат доставља само ако образовање
није стечено на српском језику, уверење о
држављанству, извод из матичне книге рођених (оригинали или оверене копије), 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 кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал). Доказ да
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има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом прибавља пре закључења
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи приликом конкурисања. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикцији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу Предшколске установе „ Наша радост” са назнаком „ За конкурс
за спремачицу”.

ОШ „ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ
КОРЧАГИН”
37204 Велики Шиљеговац
тел. 037/852-400

Наставник разредне наставе

за рад у подручном одељењу у Зубовцу

Наставник разредне наставе

за рад у подручном одељењу у Бољевцу

Наставник физике

за рад у матичној школи и подручном
одељењу у Каонику

Наставник француског језика

за рад у матичној школи и подручном
одељењу у Рибару

Стручни сарадник - библиотекар
за 65% радног времена за рад у
матичној школи

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из члана 139. и 140. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС, број 88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/2019
и 6/2020), као и 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,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019).
Члан 139. Закона о основама система образовања и васпитања прописује услове за пријем у
радни однос, односно да у радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање, 2) има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3) да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање, 4) има држављанство
Републике Србије, 5) зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1.овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају у
току рада. Докази о испуњености услова из става 1.тачка 1), 3) - 5) овог члана саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из става 1.тачка 2)
овог члана прибавља се пре закључења уговора
о раду. Чланом 140. став 1.и 2.Закона о основама система образовања и васпитања прописано
је да наставник, васпитач и стручни сарадник
јесте лице које је стекло одговарајуће образоБесплатна публикација о запошљавању

вање: 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 интердисциолинарне,
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 приписима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.Лице из
става 1.тачка 1) подтачка 2) овог члана мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. Чланом 142.
став 1) Закона о основама система образовања
и васпитања прописано је 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. Чланом
142. став 2) Закона о основама система образовања и васпитања 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. 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, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018 и 11/2019), прописани су степен
и врста образовања за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада на радним местима: Наставник разредне наставе: 1)
професор разредне наставе,2) професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, 3) професор
разредне наставе и енглеског језика за основну
школу, 4) мастер учитељ, 5) дипломирани учитељ-мастер и 6) професор разредне наставе и
ликовне културе за основну школу. Наставник
Физике: 1) професор физике, 2) дипломирани физичар, 3) професор физике и хемије, 4)
дипломирани педагог за физику и хемију, 5)
професор физике и основе технике, 6) дипломирани педагог за физику и основе технике, 7)
професор физике и математике, 8) дипломирани
астрофизичар, 9) дипломирани физичар за примењену физику и информатику, 10) професор
физике и хемије за основну школу, 11) професор физике и основа технике за основну школу,
12) дипломирани физичар за примењену физику, 13) професор физике за средњу школу, 14)
дипломирани физичар истраживач,15) дипломирани професор физике и хемије за основну
школу, 16) дипломирани професор физике и
основа технике за основну школу, 17) дипломирани физичар за општу физику, 18) дипломирани физичар за теоријску и експерименталну
физику, 19) дипломирани педагог за физику и
општетехничко образовање ОТО,20) дипломирани астроном-смер астрофизика, 21) професор
физике-информатике, 22) дипломирани физичар - медицинска физика, 23) дипломирани професор физике - мастер, 24) дипломирани физичар- мастер, 25) мастер физичар, 26) мастер
професор физике, 27) мастер професор физике
и хемије, 28) мастер професор физике и информатике, 29) дипломирани физичар - мастер
физике-метеорологије, 30) дипломирани физичар - мастер физике -астрономије, 31) дипломирани физичар-мастер медицинске физике, 32)
дипломирани професор физике-хемије, мастер,
33) дипломирани професор физике - информатике, мастер, 34) дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика- мастер, 35)

дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика- мастер, 36) дипломирани физичар-примењена физика и информатика-мастер,
37) дипломирани физичар -професор физике
и основа технике за основну школу- мастер,
38) дипломирани физичар - професор физике
и хемије за основну школу- мастер,39) мастер
професор математике и физике,40) дипломирани физичар- информатичар и 41) мастер професор предметне наставе. Наставник француског језика: 1) професор, односно дипломирани
филолог за француски језик и књижевност, 2)
мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил француски језик, 3) мастер
професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил француски
језик), 4) мастер професор језика и књижевности (студијски програм Језик, књижевност
и култура) и 5) мастер професор предметне
наставе (претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет). Стручни сарадник- библиотекар: 1) дипломирани библиотекар-информатичар, 2) професор, односно дипломирани
филолог језика и књижевности, 3) професор,
односно дипломирани филолог за општу књижевност са теоријском књижевности,4) професор разредне наставе, 5) професор језика и
књижевности, односно и језика- смер за библиотекарство,6) професор, односно дипломирани
филолог књижевности и језика, 7) професор
спскохрватског језика и југословенске књижевности,8) професор српског језика и књижевности, 9) професор српске књижевности и
језика са општом књижевношћу, 10) професор,
односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и српскохрватски језик, 11) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност, 12)
мастер библиотекар-информатичар, 13) мастер
филолог (главни предмет) профил библиотекарство и информатика, 14) мастер професор
језика и књижевности (главни предмет/профил
библиотекарство и информатика), 15) професор
југословенских књижевности и 16) дипломирани
компаративиста и библиотекар.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар који је објављен на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Кандидат уз пријаву
треба да достави школи: доказ да поседује
одговарајуће образовање (оверену фотокопију
дипломе или уверења о завршеном високом
образовању), да је држављанин Србије (уверење о држављанству РС-оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), доказ
о неосуђиваности правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом утврђено дискриминаторно
понашање (Уверење Министарства унутрашњих
послова-надлежне полицијске управе да кандидат није осуђиван), доказ да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (доказ су у обавези да доставе кандидати који нису стекли образовање на српском
језику). Напомена: доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду.Након
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истека рока за достављање пријава није могуће
достављање доказа о испуњености услова.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.Школа није у обавези да
кандидатима врати конкурсну документацију. У
складу са чланом 155. став 1.и 2, а у вези са
чланом 154. став 2) Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Кандидати
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор,
а о датуму и времену разговора биће обавештени на контакт телефон који су навели у својој
пријави. Пријава на конкурс обавезно садржи
податке о радном месту за које кандидат конкурише и податке о кандидату (име, презиме,
адреса пребивалишта односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске
поште, ако је кандидат поседује). Пријаве достављати лично или поштом на наведену адресу
у затвореним ковертама са назнаком „За конкурсну комисију”. 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
применом стандардизованих поступака.

Посао се не чека, посао се тражи
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ЛЕСКОВАЦ
ОШ „БРАЋА МИЛЕНКОВИЋ”
16210 Власотинце, С. Шишава
тел. 875-977

Конкурс за избор директора основне
школе „Браћа Миленковић” у
Шишави
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове: - да имају одговарајуће образовање из ћл.140 став1-2 Закона о основама
образовања и васпитања тј.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 групу предмета; студијама другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне,мултидисциплинарне,трансдисциплинарне студије другог степена које које конбинују целине и одговарајуће
научне,односно стручне области или области
педагошких наука,као и даима 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 год. - да поседује дозволу
за рад (лиценцу) занаставника; - да поседује
лиценцу за директора школе(канидат који ту
лиценцу не поседује може бити изабран,али
ће бити дужан да испит за директора школе
положи у року од две године од дана ступања
на дужност),-поседовање психичке,физичке и
здравствене способности за рад са ученицима, -неосуђиваност правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,нити за кривична дела насиље у породици,одузимање 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 противправног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом,без обзира на изречену
кривичну санкцију; непостојање дискриминационог понашања на страни кандидата,утврђеног у складу са законом; -најмање осам година
рада на пословима образовања и васпитања у
установи за образовање и васпитање,наконстеченог одговарајућег образовања. Изузетно
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из чл.140.
став 1-2,за директора основне школе може да
буде изабрано лицекоје,уз испуњеност горе
наведених услова,има одговарајуће образовање из чл.140. став 3.истог Закона тј.високо
образовање стечено на студијама првог степена (основне академске,односно струковне и
специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од три године,или више образовање,за наставника те врсте школе,дозволу
за рад наставника,обуку и положен испит за
директора школе и најмање 10 година радног
стажа пословима васпитања и образовања,у
установи на пословима васпитања и образовања,после стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на период од 4 године.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Конкурс ће бити
објављен у листу „Послови”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.Кандидат који доставинеоверене копије
сматраће се да је доставио непотпуну докуме-

тацију.Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: - доказ о држављанству (уверење
о држављанству не старије од 6 месеци),извод
из матичне књиге); оверен препис /фотокопију
дипломе о стеченом образовању; - доказ о
знању српског језика и језика на који се изводи
образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на тим
језицима); оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцву,односно
стручном испиту; потврду о радном искуству;
потврда да није осуђиван правоснажном пресудом;из МУП-а(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног Привредног суда да лице није осуђивано
за привредни преступ у вршењу раније дужности(не старије од 6 месеци)подноси кандидат, уверење основног суда да против кандидата није покренут кривични поступак (не старије
од 6 месеци) подноси кандидат; лекарско уверење (не старије од 6 месеци)подноси кандидат; доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора школе и оцену спољшњег вредновања
(само кандидати који су предходно обављали
дужност директора школе); фотокопију лиценце за директора школе (ако је кандидат поседује), преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно); доказе о својим
стручним и организационим способностима
(необавезно). Пријаве слати на адресу школе
ОШ „Браћа Миленкович” - Шишава 16210 Власотинце са назнаком „Конкурс за избор директора школе”или лично.Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе
и преко телефона 016/875-977.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ”
16000 Лесковац, Млинска 2
тел. 016/248-402

Наставник клавира и корепетитор

са непуним радним временом - 90%
од пуног радног времена (50%
корепетитор у матичној школи у
Лесковцу и 40% наставник клавира у
издвојеном одељењу у Медвеђи)
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење
пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста;
академски музичар пијаниста; мастер музички
уметник, професионални статус - клавириста;
дипломирани клавириста. Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат за
радно место наставника клавира и корепетитора треба да испуњава следеће услове: да има
одговарајуће образовање у складу са чланом
139. и 140. Закона 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 наставника у основној музичкој школи
(„Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр. 8/13 и
2/17), односно да је стекао одговарајуће високо образовање;

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове

са непуним радним временом - 50%
УСЛОВИ: дипломирани економиста; мастер
економиста. Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат за радно место
дипломираног економисте за финансијско рачуноводствене послове треба да испуњава сле-
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деће услове: да има одговарајуће образовање
на мастер студијама, по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
ОСТАЛО: услови за сва радна места: образовно васпитни рад у школи се остварује на
српском језику; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није правоснажном 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 малолетног
лица, запуштање 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
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; кандидат за радно место
наставник клавира и корепетитора треба да
има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања,од најмање 30 бодова од којих
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова
праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова. 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
наведено образовање. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет странициМинистарства просвете, науке
и технолошког развоја и заједно са одштампаним пријавним 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 одговарајућем образовању; кандидат
за наставника клавира и корепетитора - доказ
о поседовању образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6
бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова 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
директор утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од осам дана
од истека рока за пријем пријава и кандидате
који су изабрани у ужи избор упућује у року од
осам дана на претходну психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
О датуму провере психофизичких способности
кандидати ће бити благовремено обавештени
од стране школе. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од осам дана од
дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученициБесплатна публикација о запошљавању

ма, обавља разговор са кандидатима са листе
и доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Рок за пријављивање на конкурс
је осам дана од дана објављивања конкурса у
листу „Послови”. Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат по коначности одлуке о
избору кандидата, а пре закључења уговора
о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Све информације можете добити на телефон Музичке школе: 016/248-402. Пријаве на конкурс са пријавним формуларом и траженом документацијом
слати на адресу школе или доставити лично у
секретаријату Музичке школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
16220 Грделица, 29. новембар бб
тел. 016/3426-057

Референт за финансијско
рачуноводствене послове
за 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидати морају испуњавати слове за пријем у радни однос утврђене чланом
139. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17,
27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и то: да
имају одговарајуће образовање - четврти степен стручне спреме, стечен након завршетка
средње економске школе или гимназије; да
имају физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање или злостављање
малолетног лица ил родоскрвнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да имају држављанство Републике
Србије; да знају српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Потребна оригинал уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал извод из матичне
књиге рођених (не старији од 6 месеци;; уверење из казнене евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица, или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци) у односу на дан
истека конкурса.
ОСТАЛО: пријаве са документима којима се
доказује испуњеност услова конкурса доставити на адресу школе у затвореној коверти, са
назнаком „За конкурс” путем поште или лично у
канцеларију секретара школе од 08:00 до 14:00
часова радним данима. Рок за подношење
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Ближе информације о конкурсу
могу се добити на телефон број: 016/3426-057.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
16240 Медвеђа
Рок за пријаву кандидата на Конкурс Техничке школе „Никола Тесла” у Медвеђи објављен
у публикацији „Послови”, број 873/18.03.2020.
год. за радна места: наставник математике - 2
извршиоца, наставник српског језика и књижевности са 61,11% радног времена, наставник
економске групе предмета у настави на албанском језику са 89% радног времена и наставник математике у настави на албанском језику са 66,66% радног времена, продужава се и
одређује нови рок и то: од дана објављивања
овог обавештења у публикацији „Послови” до
6. јуна 2020. године.;Пријаве слати искључиво поштом на адресу школе: Техничка школа
„Никола Тесла” Медвеђа, Николе Тесле бр.1
16240 Медвеђа. У свему осталом конкурс остаје
непромењен.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР ТАСИЋ”
16000 Лесковац, Влајкова 24
тел. 016/212-701

Оглас објављен у публикацији „Послови” бр.
873 од 18.03.2020. године, за радно место
помоћни радник - чистачица, на неодређено
време са 100% радног времена, поништава се
у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ТАСИЋ”

16000 Лесковац, Влајкова 24
тел. 016/212-701

Помоћни радник - чистачица
са 100% радног времена

Помоћни радник - чистачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове
из члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/17, 27/18 и др. закони и 10/19) и то: да
кандидат поседује одговарајуће образовање основно образовање (основна школа); да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима;да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 139. став 1. тачка 3. Закона о
основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. ОСТАЛО: Потребна документа (оригинал или оверена фотокопија):
уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених (не старији од 6 месеци); доказ
о стручној спреми (сведочанство о завршеној
основној школи); уврење о неосуђиваности за
кривична дела утврђена у члану 139. став 1.
тачка 3. Закона (издаје надлежна ПУ МУП-а, не
старије од 6 месеци); као и попуњен формулар
који се налази на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 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.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности (лекарско уверење) се прибавља
у поступку одлучивања пре закључења уговора о раду. Тражена документа достављају се
у оригиналу или овереној фотокопији, лично, или послати на адресу школе са назнаком
„За конкурс”. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања.
20.05.2020. | Број 882 |
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СРЕДЊА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР КРСТИЋ - ТОЗА”
16203 Вучје, 29. новембра 10
тел. 016/3427-152

Наставник предметне наставе наставник куварства

са 50% радног времена, на неодређено
време
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове из чл. 139, 140. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/17, 27/18, 10/19 и 6/2020); да имају школску
спрему прописану Правилником о врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Трговина, угоститељство и туризам („Сл.
гласник РС” - Просветни гласник”, бр. 5/2015,
16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 и 13/2018); да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство
Републике Србије; да знају српски језик.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат треба
да поднесе: извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству Републике Србије;
доказ о стеченом одговарајућем степену и врсти
образовања (оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању); доказ о поседовању дозволе за рад
наставника или стручног сарадника (лиценца).
Пријава која не садржи доказ о положеном испиту за дозволу за рад неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези
да у законском року положи испит за лиценцу;
доказ о неосуђиваности по основама из чл. 139.
став 1. тачка 3) Закона (не старији од шест месеци); доказ о знању српског језика (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику); радну биографију. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење надлежне здравстене установе не старије од шест месеци) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Сви наведени докази се достављају у оригиналу
или у овереној фотокопији. Рок за подношење
пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве
на конкурс заједно са потребном документацијом
се могу поднети непосредно или преко поште на
адресу школе, са назнаком „за Конкурс”. Додатне
информације о конкурсу кандидат може добити
на телефон: 016/3427-124 од секретара школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”

16000 Лесковац, Видоја Смилевског 8
тел. 016/284-611

вама система образовања и васпитања и према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи за наставника математике,без обзира
на радно искуство,да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примања мита или
давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и 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
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс достављају се
докази о испуњености услова - оригинал или
оверена фотокопија дипломе или уверења о
дипломирању, ако није издата диплома, оригинал уверења о неосуђиваности; оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених; да
је диплома или уверење издато на српском
језику, односно потврда установе која је издала диплому да је кандидат пратио наставу на
српском језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом и кратком биографијом достављају
школи у року од осам дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурс
спроводи конкурсна комисија именована одлуком директора. Решење о избору кандидата по
објављеном конкурсу у листу „Послови” донеће
се у складу са чланом 154. Закона о основама
система образовања и васпитања. Сва додатна
обавештења могу се добити путем телефона:
016/284-611 од 8 до 14 сати.

(са 80% радног времена), који је објављен у
листу „Послови” дана 11.03.2020. године, рок
за пријаву кандидата на конкурс продужава за
30 дана од дана престанка ванредног стања,
односно до 06.06.2020. године. Продужење
рока је у складу са Уредбом о примени рокова у управним поступцима за време ванредног
стања („Сл. гласник РС”, бр. 41/20 и 43/20) и
Инструкцијама о конкурсима објављеним пре
или у току ванредног стања Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 610-00326/2020-04 од 12.05.2020. године.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ”

ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ И ДИЗАЈН
ЛЕСКОВАЦ

16203 Вучје, 29. новембра 10
тел. 016/3427124

16000 Лесковац, Вилема Пушмана 21
тел. 016/251-040

Основна школа „Бора Станковић” Вучје, обавештава сва заинтересована лица да се у конкурсу школе за пријем наставника предметне
наставе (физике), са 60% од пуног радног времена, који је објављен у листу „Послови” дана
11.03.2020. године, рок за пријаву кандидата на
конкурс продужава за 30 дана од дана престанка
ванредног стања, односно до 06.06.2020. године.
Продужење рока је у складу са Уредбом о примени рокова у управним поступцима за време
ванредног стања („Сл. гласник РС”, бр. 41/20 и
43/20) и Инструкцијама о конкурсима објављеним пре или у току ванредног стања Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр.
610-00-326/2020-04 од 12.05.2020. године.

Техничар одржавања
информационих система и
технологија

ГИМНАЗИЈА ЛЕСКОВАЦ

Наставник предметне наставе наставник математике

16000 Лесковац, Косте Стаменковића 15
тел. 016/212-218

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава следеће
услове: да има одговарајуће образовање у
складу са чланом 139. и 140. Закона о осно-

Гимназија Лесковац, обавештава сва заинтересована лица да се у конкурсу школе за пријем
у радни однос наставника физике (са 70% од
пуног радног времена) и наставника хемије

са 55,56% пуног радног времена

106

| Број 882 | 20.05.2020.

ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ И ДИЗАЈН
ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Вилема Пушмана 21
тел. 016/251-040

УСЛОВИ: школа за текстил и дизајн у Лесковцу
обавештава сва заинтересована лица да се у
конкурсима школе за пријем у радни однос на
радном месту:1. чистачица, са пуним радним
временом, на неодређено време - 4 извршиоца,
који је објављен у публикацији „Послови” дана
11.03.2020. године, рок за пријаву кандидата
на конкурс продужава за 30 дана од дана престанка ванредног стања, односно до 06.06.2020.
године, и почиње да тече првог наредног дана
од дана објављивања овог обавештења у публикацији „Послови”. 2. Наставник обликовања
текстила, историје костима и обликовања одевања, за 70% радног времена, на неодређено
време - 1 извршилац; и наставник технологије одеће, конструкције и моделовања одеће,
естетског обликовања и савременог одевања,
за 100% радног времена, на неодређено време - 1 извршилац, који је објављен у публикацији „Послови” дана 18.03.2020. године, рок
за пријаву кандидата на конкурс продужава за
30 дана од дана престанка ванредног стања,
односно до 06.06.2020. године, и почиње да
тече првог наредног дана од дана објављивања
овог обавештења у публикацији „Послови”.
Продужење рока је у складу са Уредбом о примени рокова у управним поступцима за време
ванредног стања („Сл. гласник РС”, бр. 41/20 и
43/20) и Инструкцијама о конкурсима објављеним пре или у току ванредног стања Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр.
610-00-326/2020-04 од 12.05.2020. године.

50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да има: средње
образовање, четвртог степена стручне спреме; држављанство Републике Србије; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица или родоскрвнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом утврђено дискриминаторно понашање;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат прилаже:сведочанство о завршеном одговарајућем
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средњем образовању; уверење о неосуђиваности надлежне Полицијске управе; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених - све у оригиналу или
овереној фотокопији. Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се
пре закључења уговора о раду. Психолошку процену 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. ОБАВЕЗНО: Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници 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 објављивања конкурса.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„РАДЕ МЕТАЛАЦ”

16000 Лесковац, Димитрија Туцовића бб
тел. 016/234-612

Техничка школа „Раде Металац” у Лесковцу, продужава рок за пријаву на конкурс. Рок за пријаву
кандидата на конкурс за пријем у радни однос на
неодређено време са пуним радним временом за
радна места: наставник машинске групе предмета - 1 извршилац; наставник практичне наставе
за део садржаја обуке вожње у блоку - инструктор вожње - 1 извршилац; и чистачица - један
извршилац, који је објављен преко Националне
службе за запошљавање у публикацији „Послови” дана 11.03.2020. године, од преосталх 5
дана, продужава се 30 дана од дана престанка
ванредног стања, односно до 06.06.2020. године,
а у складу са Уредбом о промени рокова у управним поступцима за време ванредног стања („Сл.
гласник РС”, бр. 41/20 и 43/20. Неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Све остало у садржини конкурса остаје исто.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
16000 Лесковац, Влајкова 24
тел. 016/215-771

У публикацији „Послови” број 872 од 11.03.
2020. године, објављен је конкурс за следећа
радна места: наставник математике, са пуним
радним временом, на неодређено време (за
рад у територијално издвојеним одељењима у
Лебану и Грделици) наставник математике, са
пуним радним временом, на неодређено време
(за рад у територијално издвојеном одељењуу
Бојнику и седишту школе у Лесковцу). Рок
за пријављивање је био осам дана од дана
објављивања конкурса, односно до 19.03.2020.
године. Међутим Одлуком о проглашењу
ванредног стања која је ступила на снагу
15.03.2020. године, сви конкурси су прекинути.
Сагласно Инструкцијом Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије,
од 12.05.2020. године, обавештавамо да се рок
за пријаву кандидата продужава до 06.06.2020.
године. У осталим деловима конкурс остаје
непромење.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВУКИЦА МИТРОВИЋ”

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

16000 Лесковац, Масариков Трг С-12/1
тел. 16/255-366

16000 Лесковац, Саве Ковачевића 69
тел. 016/212-980

Самостални финансијскорачуноводствени сарадник

Наставник предметне наставе/
информатика и рачунарство

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђенх у члану 24. Закона о
раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 64/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука
УС; 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и услове прописане чланом 139. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 и др. закон
- даље Закон и 10/2019) и то: поседовање
високог образовања: стеченог на основним
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године; на студијама
у трајању од три године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; знање рада на рачунару;
најмање три године радног искуства у струци; да има држављанство Републике Србије;
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примања мита или
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правне слободе 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 поседује
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да зна српски
језик и језик на којем остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: потписану биографију;
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; потврда о стеченом
радном искуству; оригинал/оверена фотокопија уверења о познавању рада на рачунару; оригинал/оверена фотокопија уверења
о држављанству Републике Србије; извод из
матичне књиге рођених; оригинал/оверена
фотокопија уверења о неосуђиваности из чл.
139; доказ о познавању српског језика на коме
се остварује васпитно-образовни рад, уколико
је неопходан. Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом
и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима. Наведена документа не смеју бити
старија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од стране надлежног органа као доказ да су верне оригиналу.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања. Потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја слати на адресу ПУ „Вукица
Митровић”, Масариков Трг С-12/1, Лесковац
или лично у Установу сваким радним даном
од 8-14 часова. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. За ближе
информације о конкурсу обратити се Правној
служби на телефон: 016/255-366.

са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставник
предметне наставе/информатика и рачунарство треба да испуњава услове прописане чл.
139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања, да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник „ бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018 и 11/2019) 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 стпена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицма; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лца или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. ОСТАЛО: Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије
(формулар за пријем у радни однос у установама образоваја и васпитања - хттп://www.мпн.
гов.рс), а потребну документацију заједно са
одштампаним формуларом достављају школи.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
попуњен пријавни формулар Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању или уверења (уколико још увек није издата диплома);
оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених (на новом обрасцу са
холограмом); оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци);оригинал или оверена фотокопија уверења
о неосуђиваности, и о непостојању дискриминаторног понашања из надлежен 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); доказ о својим стручним и
организационим способностима (необавезно);
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радна биографија/CV (необавезно). Сви докази
прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Конкурс за пријем у радни однос спроводи
Конкурсна комисија коју ће директор именовати
посебним решењем. Кандидати чије су пријаве
благовремене, потпуне и који испуњавају услове за оглашено радно место, а уђу у ужи избор,
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање применом стандардизованих поступакао, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени на контакт телефоне
или мејл адресе које су навели у својим пријавама. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услов за пријем у радни
однос у року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе у просторијама школе, с тим што ће кандидати о датуму и
времену бити обавештени на контакт телефоне
или мејл адресе које су навели у својим пријавама, и доноси решеје о избору кандидата у
року од 8 дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду доставља уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
(лекарско уверење). Напомена: Неблаговремене, непотпуне, неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или овереној фотокопији неће
бити разматране од стране конкурсне комисије.
Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од
дана објављивања конкурса у листу Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријаве
са потребном документацијом достављају се на
адресу школе у затвореној коверти лично или
поштом са назнаком „За конкурс - наставник
предметне наставе/информатике и рачунарства
ОШ „Вук Караџић” Лесковац”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ „11. ОКТОБАР”
16000 Лесковац, Кајмакчаланска 24
тел. 016/242-175

Огласи објављени у листу „Послови” број 869
од 19.02.2020. године, поништава се у целости
за сва радна места.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ „11. ОКТОБАР”
16000 Лесковац, Кајмакчаланска 24
тел. 016/242-175

Дефектолог наставник у посебним
условима
6 извршилаца

Дефектолог наставник у посебним
условима за рад у продуженом
боравку
Дефектолог наставник у посебним
условима за додатну образовну
подршку
Дефектолог наставник у посебним
условима за превентивнокорективне вежбе и игре
Наставник предметне наставе
у посебним условима
Стручни сарадник у посебним
условима
УСЛОВИ: кандидат треба да: има стечено одговарајуће високо образовање из члана 140. а
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у вези са чланом 139. став 1. тачка 1) Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон
и 10/19) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС- Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16,
2/17, 3/17 и 13/18). и Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
за ученике лако ментално ометене у развоју
(Сл. Гл. РС.- Просветни гласник бр.1/95, 24/04,
10/09, 2/12 и 11/16) и Правилника о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом (Сл.
Гл.РС.- Просветни гласник бр. 17/2018). Послове
дефектолога наставника у посебним условима
може да обавља лице дипломирани дефектолог-олигофренолог, мастер дефектолог који
је на основним академским студијама завршио
студијски програм специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном
развоју, дипломирани дефектолог-мастер који
је на основним академским студијама завршио
студијски програм специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном
развоју, лице које испуњава услове из члана
3. и 4. Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама
у развоју и инвалидитетом (Сл. Гл. РС.- Просветни гласник бр. 17/2018); послове дефектолога наставника у посебним условима за рад у
продуженом боравку и за додатну образовну
подршку може да обавља лице дипломирани
дефектолог-олигофренолог, мастер дефектолог који је на основним академским студијама
завршио студијски програм специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама
у менталном развоју, дипломирани дефектолог-мастер који је на основним академским студијама завршио студијски програм специјална
едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, дипломирани дефектолог-логопед и мастер дефектолог-логопед;
послове дефектолога наставника у посебним
условима за превентивно-корективне вежбе и
игре може да обавља лице дипломирани дефектолог-олигофренолог, мастер дефектолог који
је на основним академским студијама завршио
студијски програм специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном
развоју, дипломирани дефектолог-мастер који
је на основним академским студијама завршио
студијски програм специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном
развоју, лице које испуњава услове из члана 7.
ст.2 и 3 тачка 6 према Правилнику о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом (Сл.
Гл.РС.- Просветни гласник бр. 17/2018); послове
наставника предметне наставе у посебним условима може да обавља лице дипломирани дефектолог-олигофренолог, мастер дефектолог који
је на основним академским студијама завршио
студијски програм специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном
развоју, дипломирани дефектолог-мастер који
је на основним академским студијама завршио
студијски програм специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном
развоју, дипломирани психолог, мастер психолог, лице које испуњава услове из Правилника
о степену и врсти образовања наставника који
изводе образовно-васпитни рад из изборних
предмета у основној школи („Сл. гласник рс просветни гласник”, бр. 11/2012) и лице које
испуњава услове из члана 3., 4., 5. и 6. према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача у
основној школи за ученике са сметњама у раз-

воју и инвалидитетом (Сл. Гл.РС.- Просветни
гласник бр. 17/2018) и послове стручног сарадника може да обавља лице дипломирани дефектолог-олигофренолог, мастер дефектолог који
је на основним академским студијама завршио
студијски програм специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном
развоју, дипломирани дефектолог-мастер који
је на основним академским студијама завршио
студијски програм специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном
развоју, дипломирани педагог, мастер педагог
и лице које испуњава услове из члана 10. Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и
инвалидитетом (Сл. гл.РС.- Просветни гласник
бр. 17/2018). Кандидат треба да: има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или 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 санкцију и за које
није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике
Србије; зна српски језик на којем се остварује
образовно васпитни рад. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и потребну документацију заједно са одштампаним формуларом достављају
школи. Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о завршеном
одговарајућем високом образовању; уверење о
стручној дефектолошкој оспособљености за рад
са ученицима ометеним у развоју са факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију
(за радна места на којима је предвиђено према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача у
основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом (Сл. Гл.РС.- Просветни
гласник бр. 17/2018), оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за лиценцу- дозволу за рад уколико кандидат
има лиценцу; извод из матичне књиге рођенихоригинал или оверену фотокопију; уверење из
казнене евиденције МУП-а да није осуђиван
правноснажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитањане старије од 6 месеци (оригинал или оверену
фотокопију); уверење о држављанству- оригинал или оверена фотокопија; знање српског
језика на коме се остварује образовно васпитни
рад- уколико образовање није стечено на српском језику- доказ одговарајуће високошколске
установе за издавање таквих докумената.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар (налази се на
сајту Министарства просвете) кандидат доставља и биографске податке, односно радну
биографију (CV), тачну адресу пребивалишта и
актуелни број фиксног или мобилног телефона,
очитану личну карту. У поступку одлучивања
о избору кандидата комисија врши ужи избор
кандидата које упућује на претходну проверу
психофизичких способности за рад са ученицима, коју врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака.
Лекарско уверење као доказ доставља кандидат који буде изабран, пре закључења уговора
о раду. Рок за подношење пријаве 8 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве се под-
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носе непосредно или путем поште на напред
наведену адресу школе, са назнаком „Конкурс
за пријем у радни однос”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. По
завршетку конкурса примљена документација
се не враћа кандидатима.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ „11. ОКТОБАР”
16000 Лесковац, Кајмакчаланска 24
тел. 016/242-175

Дефектолог наставник у посебним
условима
Наставник предметне и практичне
наставе у посебним условима хемија и неметали (предмети из ове
области)
УСЛОВИ: кандидат треба да: има стечено одговарајуће високо образовање из члана 140. а
у вези са чланом 139. став 1. тачка 1) Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр.88/17, 27/18 - др. закон и
10/19) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17,
3/17 и 13/18). и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама за
ученике лако ментално ометене у развоју (Сл.
Гл.РС.- Просветни гласник бр.1/95,24/04, 10/09,
2/12 и 11/16). Послове дефектолога наставника у посебним условима може да обавља лице
дипломирани дефектолог-олигофренолог, мастер дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски програм
специјална едукација и рехабилитација особа
са тешкоћама у менталном развоју, дипломирани дефектолог-мастер који је на основним академским студијама завршио студијски програм
специјална едукација и рехабилитација особа
са тешкоћама у менталном развоју; Послове
наставника предметне и практичне наставе у
посебним условима-Хемија и неметали (предмети из ове области) може да обавља лице
дипломирани дефектолог-олигофренолог, мастер дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски програм специјална едукација и рехабилитација особа са
тешкоћама у менталном развоју, дипломирани
дефектолог-мастер који је на основним академским студијама завршио студијски програм специјална едукација и рехабилитација особа са
тешкоћама у менталном развоју, дипломирани
инжењер технологије и мастер инжењер технологије (дипломирани инжењер технологије
и мастер инжењер технологије морају да имају
уверење о стручној дефектолошкој оспособљености са рад са ученицима ометеним у развоју
са факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију). Кандидат треба да: има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или 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 санкцију и за
које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство
Републике Србије; зна српски језик на којем се
остварује образовно васпитни рад. Кандидати
Бесплатна публикација о запошљавању

попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и потребну документацију заједно са одштампаним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар
кандидати достављају следећу документацију:
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; уверење о стручној дефектолошкој
оспособљености за рад са ученицима ометеним
у развоју са факултета за специјалну едукацију
и рехабилитацију (за радна места на којима
је предвиђено према Правилнику за школе
које образују ученике са сметњама у развоју
и инвалидитетом, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за лиценцу- дозволу за рад уколико кандидат
има лиценцу; извод из матичне књиге рођенихоригинал или оверену фотокопију; уверење из
казнене евиденције МУП-а да није осуђиван
правноснажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитањане старије од 6 месеци (оригинал или оверену
фотокопију); уверење о држављанству- оригинал или оверена фотокопија; знање српског
језика на коме се остварује образовно васпитни рад- уколико образовање није стечено на
српском језику- доказ одговарајуће високошколске установе за издавање таквих докумената. ОСТАЛО: Уз пријавни формулар (налази се
на сајту Министарства просвете) кандидат доставља и биографске податке, односно радну
биографију (CV), тачну адресу пребивалишта и
актуелни број фиксног или мобилног телефона,
очитану личну карту. У поступку одлучивања
о избору кандидата комисија врши ужи избор
кандидата које упућује на претходну проверу
психофизичких способности за рад са ученицима, коју врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака.
Лекарско уверење као доказ доставља кандидат који буде изабран, пре закључења уговора
о раду. Рок за подношење пријаве 8 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе непосредно или путем поште на напред
наведену адресу школе, са назнаком „Конкурс
за пријем у радни однос”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. По
завршетку конкурса примљена документација
се не враћа кандидатима.

Пословни центри НСЗ

ЛОЗНИЦ А
ПОНОВЉЕН ОГЛАС
ОБАВЕШТЕЊЕ
СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
15300 Лозница, Трг Јована Цвијића 4

Понавља се оглас објављен 18.03.2020. године
у публикацији „Послови” број 873 и продужава
се у трајању од 8 дана од дана објављивања
овог обавештења

Наставник српског језика и
књижевности
са 77% радног времена

УСЛОВИ: 1. VII/1 степен стручне спреме са
звањем (300 ЕСПБ 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; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност
и српскохрватски језик; професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности
са страним језиком; професор српског језика
и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности
и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик;
дипломирани филолог за српски језик и књижевност; дипломирани филолог српског језика
са јужнословенским језицима; Мастер професор језика и књижевности (студијски програм:
Српски језик, Српски језик и књижевност,
Српска књижевност, Српска књижевност и
језик, Српска књижевност 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 (студијски програм: Српски језик, Српски језик
и књижевност, Српска књижевност, Српска
књижевност и језик, Српска књижевност и
језик са општом књижевношћу, Српска филозофија: Српски језик и лингвистика, Српски
језик и књижевност; Филологија, модулу:
Српски језик и Српски језик и компаративна
књижевност); мастер професор књижевност
и језика (србиста); мастер професор књижевности и језика - компаратиста; напомена: лица
из претходног става која су стекла акадмско
звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским
програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност
и језик са компаратистиком; Српска филологија; Српски језик и књижевност; Србистика;
2. знање српског језика као језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад; 3. да имају
психичку, физичку и здравствену 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
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, 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 санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
20.05.2020. | Број 882 |
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Наставник економске групе
предмета
УСЛОВИ: 1. VII/1 степен стручне спреме са
звањем (300 ЕСПБ у дипломи за она лица која
су студије уписала почев од 10.09.2005. године): дипломирани економист; мастер економиста, 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 здравствену 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 малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, 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 санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање. Напомена: лица
из претходног става која су стекла академско
звање мастер морају имати претходно завршене
основне академске студије на студијским програмима из области предмета који се уче у школи.

Наставник економске групе
предмета
са 70% радног времена

УСЛОВИ: 1. VII/1 степен стручне спреме са
звањем (300 ЕСПБ у дипломи за она лица која
су студије уписала почев од 10.09.2005. године): дипломирани економист; мастер економиста, 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 здравствену 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 малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, 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 санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање. Напомена: лица
из претходног става која су стекла акадмско
звање мастер морају имати претходно завршене
основне академске студије на студијским програмима из области предмета који се уче у школи.
ОСТАЛО: Уз пријаву (пријавни формулар) на
конкурс (пријавни формулар кандидати преузимају са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и ручно га попуњавају)
кандидат је обавезан да достави и: оверену
фотокопију дипломе или оверену 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
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може фотокопија); оригинал уверење надлежног суда да кандидат 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 биографију, осим за лица која први пут заснивају радни однос. Лица која испуњавају услове конкурса и која уђу у ужи избор упућују се на проверу
психофизичке способности у надлежну службу
за послове запошљавања, а о датуму и времену
провере 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 службе рачуноводства у периоду од 10.00
до 13.00 часова. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

заснивају радни однос. Лица која испуњавају
услове конкурса и која уђу у ужи избор упућују
се на проверу психофизичке способности за
рад са децом и ученицима у надлежну службу
за послове запошљавања, а о датуму и времену
провере 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 службе рачуноводства у периоду од 10.00
до 13.00 часова. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
15300 Лозница, Трг Јована Цвијића 4

Наставник угоститељске групе
предмета - професионална пракса
(практична и блок настава)
са 60% радног времена

15300 Лозница, Трг Јована Цвијића 4

Наставник историје
УСЛОВИ: 1. VII/1 степен стручне спреме са
звањем (300 ЕСПБ у дипломи за она лица која
су студије уписала почев од 10.09.2005. године): професор историје; дипломирани историчар; професор историје - географије; дипломирани историчар - мастер; мастер историчар;
напомена: лица из претходног става која су
стекла академско звање мастер морају имати
претходно завршене основне академске студије
историје; 2. знање српског језика као језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад; 3.
да имају психичку, физичку и здравствену 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 месеца, као и за кривично дело
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање.
ОСТАЛО: Уз пријаву (пријавни формулар) на
конкурс (пријавни формулар кандидати преузимају са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије и ручно га попуњавају), кандидат је обавезан да достави и: оверену фотокопију дипломе или оверену 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
- уверење није основ за утврђивање испуњености услова за заснивање радног односа већ
је додатни фактор који утиче на одлуку о избору); оригинал уверење надлежног СУП-а да
није осуђиван за горе побројана кривична дела;
радну биографију, осим за лица која први пут

УСЛОВИ: 1. V степен стручне спреме са звањем:
конобар - специјалиста; 2. знање српског језика као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; 3. да кандидати имају психичку, физичку и здравствену 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 месеца, као и за кривично дело
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање.
ОСТАЛО: Уз пријаву (пријавни формулар) на
конкурс (пријавни формулар кандидати преузимају са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије и ручно га попуњавају) кандидат је обавезан да достави и: оверену копију
дипломе или оверену фотокопију уверења стеченом називу конобар - специјалиста (уверење
не може бити старије од 6 месеци); оверену
копију дипломе средње школе са називом у
дипломи конобар; оверену потврду о петогодишњој пракси у струци стеченој после специјализације; 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 биографију, осим за лица која први пут
заснивају радни однос. Лица која испуњавају
услове конкурса и која уђу у ужи избор упућују
се на проверу психофизичке способности у
надлежну службу за послове запошљавања, а
о датуму и времену провере психофизичке способности биће обавештени од стране школе.
Рок за подношење пријава 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 службе рачуноводства у периоду од
10.00 до 13.00 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
15300 Лозница, Трг Јована Цвијића 4

Наставник руског језика
- други страни језик
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1. VII/1 степен стручне спреме са
звањем (300 ЕСПБ у дипломи за она лица која
су студије уписала почев од 10.09.2005. године): професор, односно дипломирани филолог
за руски језик и књижевност; мастер филолог
(студијски програм или главни предмет, односно профил Руски језик и књижевност); мастер
професор слависта - руски језик и књижевност;
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно
профил Руски језик и књижевност); 2. знање
српског језика као језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад; 3. да кандидати имају
психичку, физичку и здравствену 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 месеца, као и за кривично дело
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утрђено дискриминаторно понашање.

Наставник психологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1. VII/1 степен стручне спреме са
звањем (300 ЕСПБ у дипломи за она лица
која су студије уписала почев од 10.09.2005.
године): професор психологије; дипломирани психолог; дипломирани школски психолог
- педагог; дипломирани психолог, смер школско-клинички; дипломирани психолог - мастер;
мастер психолог; мастер психолог предметне
наставе (претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет); 2. знање језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад
(знање српског језика); 3. да кандидати имају
психичку, физичку и здравствену 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 месеца, као и за кривично дело
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање.

Наставник економске групе
предмета
са 90% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме са
звањем (300 ЕСПБ у дипломи за лица која су
студије уписала почев од 10.09.2005. године): дипломирани екномист; мастер економист, претходно заврешене основне академске
у области економије; 2. знање језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад (знање
српског језика); 3. да кандидати имају психичБесплатна публикација о запошљавању

ку, физичку и здравствену 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 месеца, као и за кривично дело
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање.

Наставник француског језика
- други страни језик
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1. VII/1 степен стручне спреме са
звањем (300 ЕСПБ у дипломи за лица која су
студије уписала почев од 10.09.2005. године):
професор, односно дипломирани филолог за
француски језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм или главни предмет,
односно профил Француски језик и књижевност); мастер професор - романиста; мастер
професор језика и књижевности (студијски
програм или главни предмет, односно профил
Француски језик и књижевност); 2. знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад
(знање српског језика); 3. да кандидати имају
психичку, физичку и здравствену 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 месеца, као и за кривично дело
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утрђено дискриминаторно понашање.

Наставник социологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1. VII/1 степен стручне спреме са
звањем (300 ЕСПБ у дипломи за лица која су
студије уписала почев од 10.09.2005. године):
професор социологије; дипломирани социолог;
професор социологије и филозофије; професор
филозофије и социологије; дипломирани политиколог, наставни смер; дипломирани политиколог за друштвено-политичне односе; мастер
социолог (лице мора имати претходно завршене основне академске студије социологије);
мастер професор предметне наставе; 2. знање
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (знање српског језика); 3. да кандидати
имају психичку, физичку и здравствену 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 месеца, као и за кривично дело
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање.

Наставник економске групе
предмета
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1. VII/1 степен стручне спреме са
звањем (300 ЕСПБ у дипломи за лица која су
студије уписала почев од 10.09.2005. године):
дипломирани екномиста; мастер економиста,
претходно завршене основне академске студије у области економије; 2. знање језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад
(знање српског језика); 3. да кандидати 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 месеца, као и за кривично дело
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утрђено дискриминаторно понашање.

Наставник историје

са 50% радног времена
УСЛОВИ: 1. VII/1 степен стручне спреме са
звањем (300 ЕСПБ у дипломи за лица која су
студије уписала почев од 10.09.2005. године):
професор историје; дипломирани историчар;
професор историје - географије; дипломирани
историчар - мастер; мастер историчар (лице
мора имати претходно завршене основне академске студије историје); мастер професор предметне наставе; 2. знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (знање српског
језика); 3. да кандидати имају психичку, физичку и здравствену 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 месеца, као и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.

Наставник економске групе
предмета
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме са
звањем (300 ЕСПБ у дипломи за лица која су
студије уписала почев од 10.09.2005. године):
професор физичког васпитања; дипломирани
педагог за физичку културу; професор физичке културе; професор физичког васпитања
- дипломирани тренер са назнаком спортске
гране; професор физичког васпитања - дипломирани огранизатор спортске рекреације; професор физичког васпитања - дипломирани
кинезитерапеут; дипломирани професор физичког васпитања и спорта - мастер; дипломирани
професор физичког васпитања и кинезитерапије - мастер; мастер професор физичког васпитања и спорта; мастер професор предметне
наставе (претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет); 2. знање језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад
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(знање српског језика); 3. да кандидати имају
психичку, физичку и здравствену 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 месеца, као и за кривично дело
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање.
ОСТАЛО: Уз пријаву (пријавни формулар) на
конкурс (пријавни формулар кандидати преузимају са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и ручно га попуњавају)
кандидат је обавезан да достави и: оверену
фотокопију дипломе или оверену 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 кандидат 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 биографију, осим за лица која први пут заснивају радни однос. Лица која испуњавају услове конкурса и која уђу у ужи избор упућују се на проверу
психофизичке способности у надлежну службу
за послове запошљавања, а о датуму и времену
провере психофизичке способности биће обавештени од стране школе. Рок за подношење
пријава 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 службе рачуноводства у периоду од 10.00 до 13.00
часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
Клупци, 15300 Лозница
Ратарска бб
тел. 015/873-405, 874-664

Наставник математике
са 88,89% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 10/2019, 6/2020) и има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и чл.
142 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
10/2019) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18
и 11/2019). Члан 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописује услове за пријем у радни однос, односно да у радни однос у установи може да буде примљено
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лице, под условима прописаним законом и то
ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Услови из
става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености услова из става 1 тач.
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог
члана прибавља се пре закључења уговора о
раду.У складу са чланом 142 став 1 и 2 Закона, обавезно образовање лица из члана 140
овог закона је образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. 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. Послове наставника математике могу обављати лица која су стекла
звање: професор математике; дипломирани
математичар; дипломирани математичар за
теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар - информатичар;
професор математике и рачунарства; дипломирани математичар за математику економије;
професор информатике - математике; дипломирани математичар - астроном; дипломирани
математичар - примењена математика; дипломирани математичар - математика финансија
(са изборним предметом Основи геометрије);
дипломирани информатичар; мастер математичар; мастер професор математике; мастер професор математике и физике; мастер професор
математике и информатике; мастер професор
физике и математике; мастер професор информатике и математике; дипломирани професор
математике - мастер; дипломирани математичар - мастер; дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи
геометрије); дипломирани математичар - професор математике; дипломирани математичар
- теоријска математика; дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи
геометрије); професор хемије - математике;
професор географије - математике; професор
физике - математике; професор биологије математике; професор математике - теоријско
усмерење; професор математике - теоријски
смер; дипломирани математичар и информатичар; дипломирани математичар - механичар;
мастер професор предметне наставе. Лица која
су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани - мастер треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене
математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике, односно математике и информатике.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који се може наћи на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са пријавним формуларом и кратком
биографијом достављају школи и то: уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (са холограмом или оверена фотокопија); оверену фотокопију дипломе
или уверења о стеченом образовању; оверена
копија уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу(за кандидате који
поседују наведени доказ); лекарско уверење
да лице има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду; извод из казнене евиденције
МУП-а надлежне полицијске управе да лице
није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или оверену
фотокопију, не старију од 6 месеци); потврду
одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика (само
кандидати који образовање нису стекли на српском језику). Пријаве са потребном документацијом доставити поштом или лично у року од
8 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком „Конкурс - не отварај”, на адресу школе:
ОШ „Доситеј Обрадовић” Клупци, Ратарска бб,
15300 Лозница. Фотокопије које нису оверене
од стране надлежне установе неће се узимати
у разматрање, као ни неблаговремене и непотпуне пријаве. Телефон школе: 015/873-405 и
015/874-664.

ОШ „СТЕПА СТЕПАНОВИЋ”
15234 Текериш, Степе Степановића 6
тел. 015/850-040
e-mail: tekeris@yahoo.com

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: На конкурс за директора школе може
се пријавити лице које испуњава услове прописане чланом 139. и 140. став 1. и 2. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019 и 6/20); да има одговарајуће
високо образовање из члана 140. ст. 1 и 2.
Закона о основама система образовања и васпитања за наставника и стручног сарадника
стечено на: 1) 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, милтидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из тачке 1) подтачка б) мора да
има завршене студије првог степена из научне,
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односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Дужност директора школе може да обавља лице који има одговарјуће образовање из чл. 140. ст. 1 и 2. Закона
о основама система образовања и васпитања за
наставника те врсте школе и подручја рада, за
педагога и психолога, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем, из члана 140. став 1.
и 2. Закона о основама система образовања и
васпитања, дужност директора школе може да
обавља лице које има одговарајуће образовање
из члана 140. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања за наставника
основне школе, односно лице са одговарајућим
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 дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање десет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. За директора школе кандидат треба: да испуњава услове за наставника
основне школе, за педагога или психолога; да
има дозволу за рад за наставника или стручног сарадника; да има обуку и положен испит
за директора установе (изабрани кандидат
који нема положен испит за директора дужан
је да у року од 2 године од дана ступања на
дужност положи наведени испит); да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца као и за кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних 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, што онемогућава
рад у образовању; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на
конкурс достави и: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању за наставника основне школе, педагога
или психолога (кандидати који су високо образовање стекли по прописима о високом образовању почев од 10. септембра 2005. године подносе оверену фотокопију дипломе и основних
и мастер студија); оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
(дозволи за рад - лиценца); оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за директора установе (пријава која не садржи уверење о положеном испиту за директора
установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора); потврду да има најмање осам година рада у области
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (подноси се у оригиналу); уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
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оверена фотокопија, не старије од 6 месеци);
уверење надлежног суда да се не води истрага или није подигнута оптужница (оригинал, не
старије од шест месеци); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања, у складу са одредбама 139. став 1. тачка 3) Закона о основама система образовања
и васпитања (уверење из казнене евиденције
МУП-а Републике Србије - оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци); доказ
о неосуђиваности правоснажном пресудом за
привредни преступ у вршењу раније дужности
(потврда привредног суда оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци); лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(оригинал не старије од 6 месеци); доказ о
знању српског језика (доставља само кандидат
који одговарајуће образовање није стекао на
српском језику); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника) за кандидата на конкурсу који поседује тај доказ (оверена фотокопија);
кандидат је дужан да достави и доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (само кандидати
који су претходно обављали дужност директора
школе и за чијег мандата је вршено спољашње
вредновање); биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма рада
директора школе; доказе о својим стручним и
организационим способностима (необавезно).
Докази о испуњавању услова могу се поднети
и у овереној фотокопији, осим оних за које је
наведено да се траже у оригиналу.Фотокопије
које нису оверене од стране надлежног органа
неће се узимати у разматрање. Кандидати ће
бити позвани на интервју од стране Комисије за
избор директора школе, по истеку рока за подношење пријава на конкурс. Кандидат који се
пријављује на радно место директора попуњава пријавни формулар (образац на заваничној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја), а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом доставља лично или поштом на
адресу школе, у затвореној коверти са назнаком
„Пријава на конкурс за избор директора школе”,
радним данима од 8.00 до 13.00 часова. Рок за
пријављивање кандидата је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се достављају на адресу: Основна
школа „Степа Степановић”, Степе Степановића
6, 15234 Текериш. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Након истека
рока за достављање пријава није могуће достављање доказа о испуњености услова. Пријаве са документацијом се не враћају, задржавају
се у архиви школе. Ближа обавештења могу
се добити у секретаријату школе, на телефон:
015/850-040.

предмет, односно групе предмете; студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, муилтидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става (1), тачка 1)
подтачка (2) члана 140 Закона, 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, да има
држављанство Републике Србије и зна српски
језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се може преузети на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи.

ОШ „СТЕПА СТЕПАНОВИЋ”

за рад у матичној школи

15234 Текериш, Степе Степановића 6
тел. 015/850-040
e-mail: tekeris@yahoo.com

Наставник разредне наставе
за рад у ИО Горња Сипуља

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице које има одговарајуће
образовање у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закон,
10/2019 и 6/2020): наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије и специјалистичке академске
студије), и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући

ОСТАЛО: Потребна документација: оверена
фотокопија дипломе о стеченом образовању;
доказ да лице није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободне, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (од надлежне
службе МУП, не старије од 6 месеци); оригинал
или оверена копија извода из матичне књиге
рођених (не старије од 6 месеци); оригинал или
оверена копија 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). 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. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду.
Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве доставити лично или поштом на горе
наведену адресу.

Домар/мајстор одржавања
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
домар/мајстор одржавања може бити примљен
кандидат који испуњава следеће услове: 1. да
поседује одговарајуће образовање - средње
образовање III или IV степен стручне спреме,
машинске, електро, ватрогасне, грађевинске,
водоинсталерске, столарске, молерске, зидарске и друге спреме; 2. да поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
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међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да поседује држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се
може преузети на званичној интернет страници
Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.

Чистачица

у ИО Доња Бадања
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
чистачице може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: 1. да поседује одговарајуће образовање - I степен стручне спреме, завршена основна школа; 2. да поседује
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да поседује држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се
може преузети на званичној интернет страници
Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.

Педагог школе
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице које има одговарајуће
образовање у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закон,
10/2019 и 6/2020): наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије и специјалистичке академске
студије), и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмете; студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, муилтидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става (1), тачка 1)
подтачка (2) члана 140 Закона, 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, да има
држављанство Републике Србије и зна српски
језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се може преузети на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом, достављају установи.
ОСТАЛО: Потребна документација: оверена
фотокопија дипломе о стеченом образовању;
доказ да лице није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
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безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободне, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (од надлежне
службе МУП, не старије од 6 месеци); оригинал
или оверена копија извода из матичне књиге
рођених (не старије од 6 месеци); оригинал или
оверена копија 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). 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. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду.
Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве доставити лично или поштом на горе
наведену адресу.

Домар/мајстор одржавања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
домар/мајстор одржавања може бити примљен
кандидат који испуњава следеће услове: 1. да
поседује одговарајуће образовање - средње
образовање III или IV степен стручне спреме,
машинске, електро, ватрогасне, грађевинске,
водоинсталерске, столарске, молерске, зидарске и друге спреме; 2. да поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да поседује држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се
може преузети на званичној интернет страници
Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.

Дипломирани економиста
за финансијско-рачуноводствене
послове
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
дипломираног економисте за финансијско-рачуноводствене послове може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: 1. да поседује одговарајуће високо образовање из области
економских наука - VII степен стручне спреме;
2. да поседује психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање

и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да поседује држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик.
Кандидати попуњавају пријавни формулар који
се може преузети на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи.

Референт за финансијскорачуноводствене послове
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла референта за финансијско-рачуноводствене послове може бити примљен кандидат
који испуњава следеће услове: 1. да поседује
одговарајуће образовање - IV степен стручне спреме стечен завршетком средње школе
економске, правне струке или гимназије; 2.
да поседује психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3.
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да поседује држављанство Републике Србије; 5. да зна
српски језик. Кандидати попуњавају пријавни
формулар који се може преузети на званичној
интернет страници Министарства, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
ОСТАЛО: Потребна документација: оверена
фотокопија дипломе о стеченом образовању,
доказ да лице није осуђивано правоснажном
пресудом за кривична дела из чл. 139. став
1 тачка 3) Закона (од надлежне службе МУП,
не старије од 6 месеци); оригинал или оверена копија извода из матичне књиге рођених
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверена копија 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). 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. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду.
Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве доставити лично или поштом на горе
наведену адресу.

Национална служба
за запошљавање

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

Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ГАЈИЋ”

Амајић, Школска 8
15318 Мали Зворник
e-mail: skola.amajic@gmail.com
тел. 015-7466-088

Наставник математике

са 66,67% радног времена
УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања ускладу са чл.139. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/17, 27/18, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, и 2/2017,
3/2017, 13/2018); 2) знање српског језика и
језика на којем се остварује образовно-васитни рад; поседовање држављанства РС; 3) неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање,
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе; против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није у
складу са законом утврђено дискриминаторско
понашање; 4) поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампани пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства и достављају: уверење
о држављанству РС, извод из матичне књиге
рођених, уверење о неосуђиваности, оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу (осим за
приправнике и друга лица која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег
испита); доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
свом језику). Лекарско уверење се доставља
пре закључења уговора о раду. Кандидати који
изабрани у ужи избор упућују се на психолошку
процену способности коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматратрање. Пријаве слати
на горе наведену адресу са назнаком „За конкурс” или доставити лично.

ОСНОВНА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ
ОБРАДОВИЋ” КЛУПЦИ
15300 Лозница, Ратарска бб,
015/873-405; 874-664

Библиотекар

са 50 % норме
УСЛОВИ: кандидати требадаиспуњава услове прописане чл. 139. Законао основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр.88/2017,10/2019,6/2020)и има
одговарајуће образовање у складу са чл.140.
и чл. 142.Законао основама система образовања и васпитања(„Службени гласник РС”,
бр.88/2017,10/2019)и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи(«Службени
Бесплатна публикација о запошљавању

гласник РС - Просветни», бр.11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18
и 11/2019). Члан 139. Закона о основама система образовања и васпитања прописује услове
за пријем у радни однос, односно да у радни
однос у установи може да буде примљено лице,
под условима прописаним законом и то ако: 1)
има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 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, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана
доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3)-5) овог члана
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из
става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре
закључења уговора о раду.У складу са чланом
142 став 1 и 2 Закона, обавезно образовање
лица из члана 140. овог закона је образовање
из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова, од којих најмање по
шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом
преноса бодова. 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.
Пословестручног сарадника- библиотекарамогу
обављати лица која су стекла звање у складу
са чл. 6. ст. 1.тач.8. Правилника о степену и
врсти образовањанаставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС”- Просветни
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), и то:Дипломирани библиотекар - информатичар, - професор, односно дипломирани филолог језика и
књижевности, - професор, односно дипломирани филолог за општу књижевност са теоријом
књижевности, - професор разредне наставе, професор језика и књижевности, односно књижевности и језика - смер за библиотекарство,
- професор, односно дипломирани филолог
књижевности и језика, - професор српскохрватског језика и југословенске књижевности, професор српског језика и књижевности, - професор српске књижевности и језика са општом
књижевношћу, - професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, - професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност
и општу књижевност, - мастер библиотекар информатичар, - мастер филолог (главни предмет/профил библиотекарство и информатика),
мастер професор језика и књижевности (главни
предмет/профил библиотекарство и информатика); - професор југословенских књижевности;
- дипломирани компаративиста и библиотекар.
ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавниформулар који семоже наћи на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја апотребну документацију,
заједно са пријавним формуларом и кратком
биографијом достављају школи и то: уверење

о држављанству (оригинал илиоверенафотокопија не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (са холограмом илиоверенафотокопија); оверенуфотокопију дипломе
илиуверења остеченомобразовању; оверена
копија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (за кандидате
који поседују наведени доказ); лекарско уверење да лице има психичку,физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
- доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду ; изводиз казнене евиденције
МУП -а надлежне полицијске управе далице
није осуђивано правоснажномпресудомзакривично делоза које је изречена безусловнаказназатворау трајању однајмање тримесеца,
каоизакривична деланасиљаупородици, одузимањемалолетног лица, запуштање излостављање малолетноглицаилиродоскрвнуће,
закривичнаделопримањаилидавањамита,
закривичнадела изгрупе кривичних делапротивполнеслободе, против правногсаобраћаја
ипротивчовечностиидругихдобара заштићених
међународнимправом, безобзира наизречену кривичнусанкцију, иза којеније, ускладу са
законом, утврђенодискриминаторно понашање
(оригинал или оверену фотокопију не старију
од 6 месеци); потврду одговарајућевисокошколскеустанове дајекандидат положиоиспитиз
српског језика (само кандидати који образовање нисустекли на српском језику). Пријаве са
потребном документацијом доставити поштом
или лично у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком „Конкурс - не отварај”, на адресу школе: ОШ „Доситеј Обрадовић”
Клупци, ул.Ратарска бб,15300 Лозница. Фотокопијекоје нису оверене од стране надлежне
установе неће се узимати у разматрање каои
неблаговремене и непотпуне пријаве. Телефон
школе 015/873-405 и 015/874-664

Наставник француског језика
са 55,56% норме

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњава услове прописане чл. 139. Законао основама система образовања и васпитања(„Службени
гласник РС”, бр. 88/2017,10/2019,6/2020) и има
одговарајуће образовање у складу са чл.140.
и чл. 142.Законао основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр.88/2017,10/2019) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС - Просветни”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18
и 11/2019). Члан 139. Закона о основама система образовања и васпитања прописује услове
за пријем у радни однос, односно да у радни
однос у установи може да буде примљено лице,
под условима прописаним законом и то ако: 1)
има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 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, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана
доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3)-5) овог члана
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саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из
става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре
закључења уговора о раду. У складу са чланом
142 став 1 и 2 Закона, обавезно образовање
лица из члана 140. овог закона је образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са европским системом преноса бодова. 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. Пословенаставника француског језикамогу обављати
лица која су стекла звање у складу са чл. 3.
ст. 1.тач. 3 подтачка 5. Правилника о степену и
врсти образовањанаставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.гл. РС”- Просветни
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) професор,
односно дипломирани филолог за француски
језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм или главни предмет / профил
француски језик); мастер професор језика и
књижевности (студијски програм илиглавни
предмет/ профил француски језик); мастер
професор језика и књижевности (студијски
програм Језик, књижевност и култура); мастер
професор предметне наставе (претходнозавршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавниформулар који семоже наћи на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја апотребну документацију,
заједно са пријавним формуларом и кратком
биографијом достављају школи и то: уверење
о држављанству (оригинал илиоверенафотокопија не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (са холограмом илиоверенафотокопија); оверенуфотокопију дипломе
илиуверења остеченомобразовању; оверена
копија уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу(за кандидате који
поседују наведени доказ); лекарско уверење
да лице има психичку,физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
- доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду; изводиз казнене евиденције
МУП -а надлежне полицијске управе далице
није осуђивано правоснажномпресудомзакривично делоза које је изречена безусловнаказназатворау трајању однајмање тримесеца,
каоизакривична деланасиљаупородици, одузимањемалолетног лица, запуштање излостављање малолетноглицаилиродоскрвнуће,
закривичнаделопримањаилидавањамита,
закривичнадела изгрупе кривичних делапротивполнеслободе, против правногсаобраћаја
ипротивчовечностиидругихдобара заштићених међународнимправом, безобзира наизречену кривичнусанкцију, иза којеније, ускладу
са законом, утврђенодискриминаторно понашање (оригинал или оверену фотокопију не
старију од 6 месеци); потврду одговарајућевисокошколскеустанове дајекандидат положиоиспитиз српског језика (само кандидати
који образовање нисустекли на српском језику). Пријаве са потребном документацијом
доставити поштом или лично у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса, са назнаком
„Конкурс - не отварај”, на адресу школе: ОШ
„Доситеј Обрадовић” Клупци, ул.Ратарска
бб,15300Лозница. Фотокопијекоје нису оверене од стране надлежне установе неће се
узимати у разматрање каои неблаговремене
и непотпуне пријаве. Телефон школе 015/873405 и 015/874-664

116

| Број 882 | 20.05.2020.

Референт за правне, кадровске и
административне послове

ОШ „СВЕТИ САВА”

са 50% норме

УСЛОВИ: кандидати требадаиспуњава услове
прописане чл. 139. Законао основама система образовања и васпитања(„Службени гласник РС”, бр.88/2017,10/2019,6/2020). Члан 139.
Закона о основама система образовања и васпитања прописује услове за пријем у радни однос,
односно да у радни однос у установи може да
буде примљено лице, под условима прописаним
законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3)
није осуђивано правноснажном 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, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана
доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3)-5) овог члана
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из
става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре
закључења уговора о раду. За обављање послова радног места референта за правне, кадровске и администартивне послове радни однос се
може засновати са лицем које има четврти степен стручне спреме након завршене гимназије
или економске школе. Додатна знања (испити)
- знање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавниформулар који семоже наћи на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја апотребну документацију,
заједно са пријавним формуларом и кратком
биографијом достављају школи и то: -уверење
о држављанству (оригинал илиоверенафотокопија не старије од 6 месеци); -извод из матичне
књиге рођених (са холограмом илиоверенафотокопија); -оверенуфотокопију дипломе илиуверења остеченомобразовању; -лекарско уверење
да лице има психичку,физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима-доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду ; -изводиз казнене евиденције МУП
-а надлежне полицијске управе далице није
осуђивано правоснажномпресудомзакривично
делоза које је изречена безусловнаказназатворау трајању однајмање тримесеца, каоизакривична деланасиљаупородици, одузимањемалолетног лица, запуштање излостављање
малолетноглицаилиродоскрвнуће, закривичнаделопримањаилидавањамита, закривичнадела
изгрупе кривичних делапротивполнеслободе,
против правногсаобраћаја ипротивчовечностиидругихдобара заштићених међународнимправом, безобзира наизречену кривичнусанкцију,
иза којеније, ускладу са законом, утврђенодискриминаторно понашање (оригинал или оверену
фотокопију не старију од 6 месеци); Пријаве са
потребном документацијом доставити поштом
или лично у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком „Конкурс - не отварај”, на адресу школе: ОШ« Доситеј Обрадовић»
Клупци, ул.Ратарска бб,15300Лозница. Фотокопијекоје нису оверене од стране надлежне установе неће се узимати у разматрање каои неблаговремене и непотпуне пријаве. Телефон школе
015/873-405 и 015/874-664

15341 Липнички Шор, Маршала Тита 1
тел. 015/812-393, 810-150
e-mail: os-lipnickisor@mts.rs

На основу Уредбе о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања („Сл.
гласник РС” бр. 41/20 и 43/20) и дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС бр. 610-00-326/2020-04 од 12.05.2020. год.
а у вези са Одлуком бр. 248/20 од 12.05.2020.
год. доноси се следеће:
Обавештавају се сви заинтересовани кандидати да се рок за пријаву кандидата на конкурс објављен у публикацији послови бр. 873
од 18.03.2020. год. за пријем у радни однос на
неодређено време на радном месту наставника
физичког васпитања 1 извршилац; на радном
месту наставника биологије - 1 извршилац са
80% радног времена; и на радном месту чистачице 1 извршиоца, продужава 30 дана од дана престанка ванредног стања и траје до 06.06.2020. год.
Заинтересовани кандидати могу пријаве подносити школи од момента објављивања овог
обавештења у листу „Послови” па све до
06.06.2020. год.

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
15300 Лозница, Трг Јована Цвијића 4

У складу са Уредбом Владе Републике Србије
о примени рокова у управним поступција за
време ванредног стања („Службени гласник
РС”, број 41/20, 43/20) и обавезној Инструкцији
Министарства просвете науке и технолошког
развоја број 610-00-326/2020-04 од 12.05.2020.
године Средња економска школа у Лозници
обавештава кандидате а је конкурс за пријем
у радни однос расписан дана 03.03.2020. године Одлуком директора Средње економске школе у Лозници и објављен у Огласнику „Послови” Националне службе за запошљавање дана
18.03.2020. године, број Огласинка „Послови”
873 продужен за достављање документације
закључно са 06.06.2020. Године

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

На основу Уредбе о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања („Сл.
гласник РС” бр. 41/20 и 43/20) и Дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС бр. 610-00-326/2020-04 од 12.05.2020.год.
доноси се следеће:
Обавештавају се сви заинтересовани кандидати да
се рок за пријаву кандидата на конкурс објављен
у публикацији послови бр. 873 од 18.03.2020.год.
за пријем у радни однос на неодређено време на
радном месту наставника здравствене неге у подручју рада здравство и социјална заштита, 2 извршиоца; на радном месту наставника здравствене
неге и рехабилитације у подручју рада здравство
и социјална заштита - 2 извршиоца, на радном
месту наставника практичне наставе у подручју
рада личне услуге са 70% радног времена; продужава 30 дана од дана престанка ванредног стања
и траје до 06.06.2020. год.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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СРЕДЊА ШКОЛА КРУПАЊ
Крупањ, Вука Караџића 16
тел. 015/7581-143

Наставник српског језика и
књижевности
са 63% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18- др. Закон,
10/19 и 6/20): 1) да има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140. и 142.
Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у гимназији и Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама за
наставника српског језика и књижевности; 2)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна
српски језик као језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.

Наставник математике
са 79% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 88/17, 27/18- др. Закон, 10/19
и 6/20): 1) да има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140. и 142. Закона
о основама система образовања и васпитања
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији и Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и
васпитача у стручним школама за наставника математике; 2) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик као језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.

Чистачица
УСЛОВИ Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139. Закона о основама
Бесплатна публикација о запошљавању

система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 88/17, 27/18- др. Закон, 10/19
и 6/20): 1) да има одговарајуће образовање завршену основну школу у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова
у школи; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик као језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом
кандидати треба да приложе: оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству (нови
образац); оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених (нови образац); оригинал или оверену фотокопију доказа о неосуђиваности (не старије од 6 месеци),
доказ о знању српског језика (само за кандидате који нису стекли образовање на српском
језику). Лекарско уверење као доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља
се пре закључења уговора о раду. Пријаве
слати на адресу школе: Средња школа, Вука
Караџића 16, 15314 Крупањ, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса у листу „Послови” са назнаком „За конкурс за пријем у радни
однос (навести за које радно место)”. Конкурс
за пријем у радни однос спроводи Конкурсна
комисија коју ће директор именовати посебним
решењем. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор биће упућени
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. За све информације
обратити се секретару школе на број телефона
015/7581-143.

Посао се не чека, посао се тражи

НИШ
ОШ „ЊЕГОШ”

18000 Ниш, Пантелејска 60
тел. 018/212-771

Наставник разредне наставе
у Функционалном основном
образовању одраслих
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове
прописане чланом 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, и 27/2018 - др. закони, 10/2019
и 6/2020), као и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), и
то: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студује специјалистичке академске студије) и то: студије
другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; високо образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10.09.2005.
године; као и услове предвиђене Правилником о условима у погледу простора, опреме,
наставних средстава и степена и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за
остваривање наставног плана и програма основног образовања одраслих („Сл. гласник РС Просветни гласник”, бр. 13/2013 и 18/2013),
као и да има савладан програм обуке за оспособљавање директора, наставника, стручног
сарадника и андрагошког асистента за рад
са одраслима: „Интегрални програм обуке за
остваривање функционалног основног образовања одраслих”. Да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и 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; да има искуство и обуке
у раду са мигрантима, ромском популацијом.
Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом
приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ да је
савладао „Интегрални програм обуке за остваривање функционалног основног образовања
одраслих”; уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија); доказ о неосуђиваности;
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);
(документа која се подносе не смеју да буде
старија од шест месеци); доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
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рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
доставља изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду). У складу са чл. 154 и 155 кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним 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
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и
на број телефона: 018/212-771.

ОШ „КРАЉ ПЕТАР I”
18000 Ниш, Војводе Путника 1

Наставник предметне наставе наставник математике
са 85% радног времена

УСЛОВИ: учесник конкурса поред општих
услова предвиђених Законом о раду, треба да
испуњава и посебне услове предвиђене чл. 139.
став 1. тачке 1) - 5), чланом 140. ст. 1. и 2, 142.
ст. 1. и 4. Закона и услове из Правилника и то:
да је стекао одговарајуће високо образовање:
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима којима су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Учесник конкурса из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. Обавезно образовање
кандидата је образовање из психолошких,
педагошких и методичних 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 (које је
обавезан да стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу). Кандидат који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу сматра се
да има образовање из претходног става. Да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из тачака
1) - 5) доказују се приликом пријема у радни
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однос и проверавају се у току рада. Доказ о
испуњености услова из тачке 1), 3) - 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке
2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Услови: професор математике, дипломирани
математичар, дипломирани математичар за
теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар,
професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије,
професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани
математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор
математике и информатике, мастер професор
физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор
математике - мастердипломирани математичар
- мастер, дипломирани инжењер математике
- мастер (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани математичар - професор
математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи
геометрије), професор хемије - математике,
професор географије - математике, професор
физике - математике, професор биологије математике, професор математике - теоријско
усмерење, професор математике - теоријски
смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар - механичар,
мастер професор предметне наставе. Лица
која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају завршене основне академске студије на студијским
програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из
предмета геометрија или основи геометрије)
или двопредметне наставе математике и физике, односно математике и информатике. По
расписаном конкурсу кандидат треба да поднесе: попуњени пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених (само учесник конкурса који је променио презиме односно име после издавања
уверења, односно дипломе); оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (оригинал не старији
од 6 месеци, овера фотокопије не старија од
6 месеци); оригинал доказа 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, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал не старији од 30 дана); оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, а за лица којима још није издата
диплома оверену фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета (само учесник конкурса који има завршене
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-

гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука); оригинал или
оверену фотокопију доказа надлежне високошколске установе о полеженом испиту из
предмета геометрија или основи геометрије
(само за лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани-мастер и која су
завршила основне академске студије на студијским програмима из области математике
или примењене математике); оверену фотокопију дипломе о завршеним основним академским студијама на студијским програмима
из области математике или примењене математике или двопредметне наставе математике
и физике односно математике и информатике
(само за лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани-мастер), оверену фотокопију доказа надлежне високошколске установе о образовању 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 (само учесник
конкурса који је образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стекао
на високошколској установи у току студија
или након дипломирања); оверену фотокопију
доказа надлежне високошколске установе о
положеним испитима из педагогије и психологије, односно оверену фотокопију доказа о
положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу (само учесник конкурса који је у
току студија положио испит из педагогије и
психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу); оверену фотокопију потврде одговарајуће високошколске
установе о положеном испиту из српског језика (само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику). Уколико
учесник конкурса не достави доказе из тачке
9) и 10) пријава се сматра потпуном, али кандидат који буде засновао радни однос по конкурсу, обавезан је да наведено образовање
стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов
за полагање испита за лиценцу. Услови за
заснивање радног односа морају бити испуњени и после заснивања радног односа. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 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, врши ужи избор кандидата које упућује
на психолошку процену способности за рад
са ученицима 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, сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос, обавља разговор са кандидатима
са листе и доноси решење о избору кандидата
у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду, доставља уверење
о психичној, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима. Пријаве доставити
путем поште на адресу школе или непосредно,
у секретаријату школе сваким радним даном.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у
разматрање. Термини изражени у овим тексту
у граматичком мушком роду подразумевају
природни женски и мушки род лица на која се
односе.
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Наука и образовање

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Мехатроника

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Производни системи и
технологије

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу треба да
испуњавају опште и посебне услове конкурса.
Општи услови конкурса прописани су чланом
24. став 1. Закона о раду и чланом 72. став 4.
Закона о високом образовању. Посебни услови конкурса прописани су чланом 84. став 1. и
2. Закона о високом образовању, чланом 177.
став 1. и 2. Статута Универзитета у Нишу, чланом 143. став 1. и 2. Статута Машинског факултета у Нишу и чланом 4. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа
сарадника и сарадника ван радног односа и
условима за стицање звања сарадника Машинског факултета у Нишу (даље: Правилник). За
кандидате који немају претходно педагошко
искуство на високошколској установи у звању
сарадника у звању сарадника из члана 82. став
1. Закона о високом образовању (сарадник у
настави, асистент или асистент са докторатом),
а учествују на овом конкурсу, декан Факултета
ће обезбедити одржавање приступног вежбања
на начин прописан чланом 6. Правилника. Приликом пријављивања на конкурс кандидати су
у обавези да Факултету доставе документацију
којом доказују да испуњавају услове из овог
конкурса и подносе: попуњен, одштампан и
потписан Образац пријаве на конкурс за избор
сарадника прописан Правилником, који је доступан на интернет страници Факултета хттп://
www.masfak.ni.ac.rs/index.php/sr/v-s-i/2548-br-zc-pri-v-n-n-urs-z-izb-r-s-r-dni-shins-g-f-ul-u-nishu,
а може се прузети и на писарници Факултета;
доказ о одговарајућој школској спреми (оверен
препис дипломе о завршеном одговарајућем
степену студија и уверење о статусу студента докторских академских студија); доказ о
претходном педагошком искуству на високошколској установи у звању сарадника, односно активном учешћу у реализацији наставних
активности на високошколској установи (одговарајућа потврда високошколске установе) - за
кандидате који имају овакво искуство; биографију са списком публикација и прилоге који
документују наводе из пријаве и омогућују увид
у научни рад и стручне квалификације кандидата; уверење надлежне полицијске управе
да против кандидата није изреченаправноснажна пресуда за кривична дела против полне
слободе, фалсификовања исправе коју издаје
високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи, које је издато након датума расписивања
овог конкурса; фотокопију важеће личне карте,
односно очитан образац чиповане личне карте
кандидата. Документацију кандидати подносе
на горенаведену адресу. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата које нису комплетне или поднете по
правилима расписаног конкурса, сматраће се
неуредним пријавама и неће бити разматране,
о чему декан Факултета доноси посебан закључак и доставља га кандидату.
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Наставник у звању доцента за
ужу научну област Математика и
информатика
УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу треба да
испуњавају опште и посебне услове конкурса.
Општи услови конкурса прописани су чланом
24. став 1. Закона о раду и чланом 72. став 4.
Закона о високом образовању. Посебни услови
конкурса за радно место под редним бројем 1
и 2 прописани су чланом 74. став 6.Закона о
високом образовању, чланом 165. став 6. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу” 8/2017) и члановима 12. и 13.
(за радно место под редним бројем 1), односно
члановима 6. и 7. (за радно место под редним
бројем 2) Ближих критеријума за избор у звања
наставника („Гласник Универзитета у Нишу”
3/2017).

Наставник у звању ванредног или
редовног професора за ужу научну
област Теоријска и примењена
механика
УСЛОВИ: кандидати који конкуришу треба да
испуњавају опште и посебне услове конкурса.
Општи услови конкурса прописани су чланом
24. став 1. Закона о раду и чланом 72. став 4.
Закона о високом образовању. Посебни услови конкурсапрописани су чланом 74. став 8. и
став 10.Закона о високом образовању, чланом
165. став 8. и став 10. Статута Универзитета у
Нишу („Гласник Универзитета у Нишу” 8/2017)
и члановима 27., 28. и 29. Ближих критеријума
за избор у звања наставника („Гласник Универзитета у Нишу” 3/2017).
ОСТАЛО: декан факултета ће свим учесницима овог конкурса обезбедити могућност
одржавања приступног предавања, када је
оно Ближим критеријумима за избор у звања
наставника предвиђено као обавезни услов за
избор у звање наставника по објављеном конкурсу, на начин прописан чланом 7. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу
(„Гласник Универзитета у Нишу” 2/2018). Приликом пријављивања на конкурс кандидати су
у обавези да факултету доставе документацију
којом доказују да испуњавају услове из овог
конкурса и подносе: пријаву; доказ о одговарајућој школској спреми (оверен препис дипломе); биографију са библиографијом и пратећим
материјалом; попуњен, одштампан и потписан
образац о испуњавању услова за избор у звање
наставника који се налази на wеб порталу Универзитета у Нишу: www.npao.ni.ac.rs; уверење
надлежне полицијске управе да против кандидата није изреченаправноснажна пресуда за
кривична дела против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска
установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи, које је издато након датума расписивања овог конкурса;
фотокопију важеће личне карте, односно очитан образац чиповане личне карте кандидата.
Документацију кандидати подносе на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне
документације сматраће се неуредним пријавама и неће бити разматране, о чему Факултет
доноси посебан закључак.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
18225 Катун
тел. 018/618-180

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: опис радног места: наставу и друге
облике образовно-васпитног рада у разредној
настави може да изводи лице које је стекло
високо образовање за разредну наставу - члан
2. став 1. Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС- Просветни
гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,

2/17, 3/17, 13/18 и 11/19): професор разредне наставе; професор педагогије са претходно
завршеном педагошком академијом или учитељском школом; професор разредне наставе
и енглеског језика за основну школу; мастер
учитељ; дипломирани учитељ-мастер; професор разредне наставе и ликовне културе за
основну школу. Кандидат треба да испуњава
опште услове прописане законом за заснивање
радног односа и посебне услове предвиђене чланом 139. и чланом 140. и 142. Закона
о основама система образовања и васпитања
(,,Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), као и из члана 142. став 1.
истог закона: обавезно образовање лица из
члана 140. овог закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи у
складу са Европским системом преноса бодова
(доказ - уверење надлежне установе). Образовање из става 1. овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне
у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу. Диплома о стручној спреми
стеченој на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односне групе предмета; студије другог степена из
области педагошког наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2)
овог члана мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета.
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са
стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи: попуњен
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја (формулар је доступан у делу:
„Ново на сајту”,на адреси:: http://www.mpn.
gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, (доставља
у року од једне а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу) и то: потврда високошколске установе о броју бодова; доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним
испитима из педагогије и психологије; уверење
о држављанству (оверен препис/фотокопију);
извод из матичне књиге рођених (оверен препис/фотокопију); доказ о познавању језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад;
уверење о неосуђиваности за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
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 заштиће20.05.2020. | Број 882 |
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них међународним правом, без обзира на иречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење (уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду). Уверења, не старија од
6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 8 (осам)
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуна
и неблаговремена документација неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу.

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: опис радног места: наставу и друге
облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи лице које је стекло
високо образовање за предмет физичко васпитање - члан 3. став 1. тачка 12. Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи (,,Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и
11/19): професор физичког васпитања; професор физичке културе; дипл. педагог физичке културе; проф. физичког васпитања - дипл.
тренер са назнаком спортске гране; проф.
физичког васпитања - дипл. организатор спортске рекреације; проф. физичког васпитања
- дип. кинезитерапеут; дипл. проф. физичког
васп. и спорта;мастер проф. физичког васпитања и спорта; мастер проф. физигког васп. и
кинезитерапије; проф. физичког васпитања и
спорта; мастер физичког васпитања и спорта;
професор спорта и физичког васпитања; професор спорта и физичке културе; мастер проф.
предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет). Кандидат
треба да испуњава опште услове прописане
законом за заснивање радног односа и посебне услове предвиђене чланом 139. и чланом
140. и 142. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Сл. гласник РС”, бр. 88/17,
27/18- др. закон, 10/19 и 6/20), као и из члана
142. став 1. истог закона: обавезно образовање
лица из члана 140. овог закона је образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса
бодова (доказ - уверење надлежне установе).
Образовање из става 1. овог члана, наставник,
васпитач и стручни сарадник је обавезан да
стекне у року од једне, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Диплому о стручној спреми стеченој: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односне групе предмета; студије другог степена из области педагошког наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2)
овог члана мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета.
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са
стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке
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струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи: попуњен
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја (формулар је доступан у делу:
„Ново на сајту”, на адреси: http://www.mpn.
gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (доставља
у року од једне а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу) и то: потврда високошколске установе о броју бодова; доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним
испитима из педагогије и психологије; уверење
о држављанству, оверен препис/фотокопију;
извод из матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију; доказ о познавању језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад;
уверење о неосуђиваности за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење (уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду. Уверења, не старија од
6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 8 (осам)
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуна
и неблаговремена документација неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу.

Наставник српског језика
са 94% радног времена

УСЛОВИ: опис радног места: наставу и друге
облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи лице које је стекло
високо образовање за предмет српски језик члан 3. став 1. тачка 1. Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи (,,Сл. гласникРС
- Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19): Професор српског језика и књижевности; Професор српског језика и књижевности са општом
лингвистиком; Професор српске књижевности и
језика; професор српске књижевности и језика
са општом књижевношћу; дипл. филолог српског језика са јужнословенским језицима; дипл.
филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима; професор, оносно дипл.
филолог за српскохрватски језик и југосл.књижевност; професор, односно дипл. филолог за
југосл.књиж.и српскохрватски језик; професор
српскохрватског језика и опште лингвистике;
професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима; професор српскохрватског
језика са источним и западним словенским језицима; проф. односно дипл. филолог за југословенску и општу књижевност; проф. југословенске књиж. са страним језиком; дипл. филолог
за књижевност и српски језик; дипл. филолог
за српски језик и књижевност; професор српског језика и српске књижевности; дипл. компаратиста; мастер филолог (студијски програми:
српски језик и књижевност,српска књижевност
и језик,српска књижевност и језик са општом
књижевношћу,српски језик,српска књижевност,српска филологија(српски језик и лингвис-

тика),српска књ.и језик са компаратистиком);
мастер проф. језика и књиж. (студијски програми:српски језик и књижевност,српска књиж. и
језик,српска књ.и језик са општом књ.,српски
језик,српска књ.,српска филологија(српски
језик и лингвистика), српска филологија (српски језик и књиж.), филологија, модули: српски
језик и српски језик и комп.књ.,комп.књ. са теоријом књ.); проф. српскохрв. језика и књиж.;
мастер филолог из области филолошкох наука;
проф. југосл. књиж. и српског језика; мастер
проф. предметне наставе (претходно завршене
студије првог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет). Кандидат треба да испуњава опште услове прописане
законом за заснивање радног односа и посебне
услове предвиђене чланом 139. и чланом 140.
и 142. Закона о основама система образовања
и васпитања (,,Сл. гласникРС”, бр. 88/17, 27/18др. закон, 10/19 и 6/20), као и из члана 142.
став 1. истог закона: обавезно образовање
лица из члана 140. овог закона је образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких,педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса
бодова (доказ уверење надлежне установе).
Образовање из става 1. овог члана, наставник,
васпитач и стручни сарадник је обавезан да
стекне у року од једне, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Диплому о стручној спреми стеченој на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односне групе предмета; студије другог степена из области педагошког наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2)
овог члана мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета.
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са
стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи: Попуњен
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Формулар је доступан у делу
„Ново на сајту”, на адреси:: http://www.mpn.
gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc; оверен препис /фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, (доставља
у року од једне а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу) и то: потврда високошколске установе о броју бодова; доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним
испитима из педагогије и психологије; уверење
о држављанству, оверен препис/фотокопију;
извод из матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију; доказ о познавању језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад;
уверење о неосуђиваности за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
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малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на иречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење (уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду. Уверења, не старија од
6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 8 (осам)
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуна
и неблаговремена документација неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу.

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: опис радног места: наставу и друге
облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи лице које је стекло
високо образовање за предмет математика члан 3. став 1. тачка 9. Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи (,,Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19): професор математике; дипломирани математичар;
дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани математичар
за рачунарство и информатику; дипломирани
математичар-информатичар; професор математике и рачунарства; дипломирани математичар за математику економије; професор
информаике-математике; дипломирани математичар - астроном; дипломирани математичар-примењена математика; дипломирани
математичар-математика финансија (са изборним предметом основи геометрије); дипломирани информатичар; мастер математичар; мастер
професор математике; мастер професор математике и физике; мастер професор математике и информатике; мастер професор физике и
математике; мастер професор информатике и
математике; дипломирани професор математике-мастер; дипломирани математичар-мастер; дипломиран инжењер математике-мастер
(са изборним предметом основи геометрије);
дилломирани математичар-професор математике; дипломирани математичар-теоријска
математика; дипломирани инжењер математике (са изборним предметом основи геометрије); професор хемије-математике; професор географије-математике; професор физике
- математике; професор биологије-математике;
професор математике-теоријско усмерење; професор математике-теоријски смер; дипломирани математичар и информатичар; дипломирани
математичар-механичар; мастер професор предметне наставе. лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипл. мастер треба да
имају завршене основне академске студије на
студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним
испитом из предмета геометрија или основи
геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике. Кандидат треба да испуњава опште услове прописане законом за заснивање радног
односа и посебне услове предвиђене чланом
139. и чланом 140. и 142. Закона о основама
система образовања и васпитања (,,Сл. гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18- др. закон, 10/19 и 6/20),
као и из члана 142. став 1. истог закона: обавезно образовање лица из члана 140. овог закона је образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих
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најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова) доказ - уверење надлежне установе). Образовање из става 1. овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је
обавезан да стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. Диплому
о стручној спреми стеченој: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односне групе предмета; студије другог степена из области педагошког наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач
јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или вишим образовање.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: Попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Формулар је доступан у делу „Ново на сајту”, на адреси:: http://
www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; доказ о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина (доставља у року од једне а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу) и то: потврда
високошколске установе о броју бодова; доказ
о положеном испиту за лиценцу или доказ о
положеним испитима из педагогије и психологије; уверење о држављанству, оверен препис/
фотокопију; извод из матичне књиге рођених,
оверен препис/фотокопију; доказ о познавању
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; уверење о неосуђиваности за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 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 иречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење (уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, доставља
се пре закључења уговора о раду. Уверења, не
старија од 6 месеци. Рок за пријаву на конкурс
је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса. Непотпуна и неблаговремена документација
неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати
на горенаведену адресу.

Наставник биологије

са 80% радног времена
УСЛОВИ: опис радног места: наставу и друге
облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи лице које је стекло
високо образовање за предмет биологија -

члан 3. став 1. тачка 10. Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи (,,Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19): професор биологије; дипломирани биолог; дипл.
молекуларни биолог и физиолог; проф. биологије и хемије; дипл. биолог-смер заштите
животне средине; дипл. биолог-еколог; дипл.
проф. биологије и хемије; проф. биологије-географије; проф. биологије-хемије; проф. биологије-физике; проф. биологије-информатике; проф. биологије-математике; дипл. проф.
биологије-мастер; дипл. биолог-мастер; дипл.
проф. биологије-географије,мастер; дипл.
проф. биологије-хемије,мастер; дипл. молекуларни биолог-мастер; дипл. биолог заштите
животне средине; мастер биолог; мастер проф.
биологије; мастер проф. биологије и географије; мастер професор биологије и хемије;
мастер проф. предметне наставе. Лица која су
стекла академско звање мастер морају имати
претходно завршене основне академске студије
биологије. Кандидат треба да испуњава опште
услове прописане законом за заснивање радног
односа и посебне услове предвиђене чланом
139. и чланом 140. и 142. Закона о основама
система образовања и васпитања (,,Сл. гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20),
као и из члана 142. став 1. истог закона: обавезно образовање лица из члана 140. овог закона је образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова,доказ уверење надлежне
установе. Образовање из става 1. овог члана,
наставник, васпитач и стручни сарадник је
обавезан да стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. Диплому
о стручној спреми стеченој: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односне групе предмета; студије другог степена из области педагошког наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 1)
подтачка (2) овог члана мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије), студијама
у трајању од три године или вишим образовањем. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: Попуњен пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Формулар је доступан у делу „Ново на сајту”, на
адреси:: http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc; оверен препис /фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, (доставља у року од једне а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу) и то:
потврда високошколске установе о броју бодова; доказ о положеном испиту за лиценцу или
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доказ о положеним испитима из педагогије и
психологије; уверење о држављанству, оверен
препис/фотокопију; извод из матичне књиге
рођених, оверен препис/фотокопију; доказ о
познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; уверење о неосуђиваности за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање 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 иречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење
(уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду. Уверења, не старија од 6 месеци. Рок за пријаву на
конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуна и неблаговремена документација неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу.

Наставник енглеског језика
са 60% радног времена

УСЛОВИ: опис радног места: наставу и друге
облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи лице које је стекло
високо образовање за предмет енглески језик
- члан 3. став 1. тачка 3. Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (,,Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16,10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19);
Професор, односно дипломирани филолог за
енглески језик и књижевност; Дипломирани
професор енглеског језика и књижевности;
Мастер филолог (студијски програм или главни
предмет/профил енглески језик); Мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил енглески језик);
Дипломирани филолог англиста-мастер; Мастер професор језика и књижевности (студијски
програм језик, књижевност и култура); Мастер
професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).
Кандидат треба да испуњава опште услове
прописане законом за заснивање радног односа и посебне услове предвиђене чланом 139. и
чланом 140. и 142. Закона о основама система
образовања и васпитања (,,Сл. гласник РС”, бр.
88/17, 27/18- др. закон, 10/19 и 6/20), као и из
члана 142. став 1. истог закона: обавезно образовање лица из члана 140. овог закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи у складу са Европским системом преноса бодова, доказ уверење надлежне установе. Образовање из става 1. овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан
да стекне у року од једне, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Диплому о стручној спреми стеченој на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односне групе предмета; студије другог степена из области педагошког наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
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целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2)
овог члана мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета.
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са
стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи: Попуњен
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Формулар је доступан у делу
„Ново на сајту”, на адреси:: хттп://www.мпн.
гов.рс/wпцонтент/уплоадс/2015/08/ФОРМУЛАР-ЗА-КОНКУРИСАЊЕ.доц; оверен препис /
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, (доставља
у року од једне а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу) и то: потврда високошколске установе о броју бодова; доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним
испитима из педагогије и психологије; уверење
о држављанству, оверен препис/фотокопију;
извод из матичне књиге рођених,оверен препис/фотокопију; доказ о познавању језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад;
уверење о неосуђиваности за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
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 иречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење (уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду. Уверења, не старија од
6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 8 (осам)
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуна
и неблаговремена документација неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
18410 Дољевац, Вука Караџића 6

Наставник биологије

са 80% радног времена на одређено
време до повратка одсутне запослене са
боловања
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139. и 140. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019):
да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против 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 има
држављанство Репиблике Србије. Кандидат уз
пријавни формулар треба да достави: диплому
о одговарајућем образовању (оригинал или оверену копију); уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима (кандидат доставља по
пријему у радни однос). Рок за пријаву на оглас
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговреме пријаве неће се узимати у разматрање. Ова одлука је коначна.

ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ
18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 23

Обавештење о продужењу рока за подношење
пријава за конкурс на основу инструкције
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Продужава се рок за подношење
пријава на конкурс објављен 18.03.2020. године у публикацији „Послови”. Рок за подношење
пријава на конкурс продужава се 30 дана од
дана престанка ванредног стања, односно до
06. јуна 2020. године, а у складу са Уредбом
о примени рокова у управним поступцима за
време ванредног стања (,,Сл. гласник РС”, бр.
41/20 и 43/20).

ОШ „АЦА СИНАДИНОВИЋ”
18212 Лоћика
тел. 018/610-400

Обавештење о продужењу рока за подношење
пријава за конкурс на основу инструкције
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Продужава се рок за подношење
пријава на конкурс објављен 18.03.2020. године у публикацији „Послови”. Рок за подношење
пријава на конкурс продужава се 30 дана од
дана престанка ванредног стања, односно до
06. јуна 2020. године, а у складу са Уредбом
о примени рокова у управним поступцима за
време ванредног стања (,,Сл. гласник РС”, бр.
41/20 и 43/20).

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
18225 Катун
тел. 018/618-180

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава за конкурс на основу инструкције Министарства просвете науке и технолошког развоја. Продужава се рок за подношење
пријава на конкурс објављен 18.03.2020. године у публикацији „Послови”. Рок за подношење
пријава на конкурс продужава се 30 дана од
дана престанка ванредног стања, односно до
06. јуна 2020. године, а у складу са Уредбом
о примени рокова у управним поступцима за
време ванредног стања (,,Сл. гласник РС”, бр.
41/20 и 43/20).

ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ”
18000 Ниш, Ђердапска 45

Наставник предметне наставенаставник информатике и
рачунарства
са 60% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
на радном месту наставник предметне наставе-наставник информатике и рачунарства може
бити примљен кандидат који испуњава следеће
услове: Учесник конкурса поред општих услова
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предвиђених Законом о раду, треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139.
став 1. тачке 1) - 5), чланом 140. став 1. и 2.
чланом 142. став 1.2. и 4. Закона и услове из
Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник Републике СрбијеПросветни гласник”, број 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018 и 11/2019) и то: да је стекао одговарајуће високо образовање: на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима којима су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Учесник конкурса из тачке 1)
подтачка (2) мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Обавезно образовање кандидата
је образовање из психолошких, педагошких и
методичних 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 (који је обавезан да
стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу). Кандидат који је у
току студија положио испите из педагогије и
психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу сматра се да има
образовање из претходног става. Да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Услови из тачака 1) - 5) доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада. Доказ о испуњености услова из тачке
1), 3) - 5) саставни су део пријаве на конкурс, а
доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Услови: професор, односно
дипломирани професор (са завршеним основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године у
области информатике, математике, физике,
електротехнике, машинства или техничког
образовања); професор, односно дипломирани
професор (са завршеним основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, двопредметне студије,
где је један предмет обавезно информатика;
дипломирани математичар, дипломирани физичар, дипломирани информатичар (сви смерови
и одсеци, са завршеним основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописиБесплатна публикација о запошљавању

ма који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године); дипломирани
инжењер (са завршеним основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године у области информатике, информационих технологија, организационих наука, електротехнике и рачунарске технике; дипломирани економиста (са завршеним
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005.
године у области информатике); мастер професор у области информатике, математике, физике, електротехнике, машинства; мастер професор (двопредметне студије) где је један предмет
обавезно информатика; мастер математичар,
мастер физичар, мастер информатичар (свих
смерова и одсека); мастер инжењер у области
информатике, информационих технологија,
организационих наука, електротехнике или
рачунарске технике; мастер економиста у
области информатике; мастер дизајнер медија
у образовању; мастер библиотекар-информатичар; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из
области информатике, информационих технологија, математике, физике, организационих
наука, електротехнике или рачунарске технике). Лица која су стекла академско звање мастер морају да имају у оквиру завршених основних академских студија положено најмање пет
испита из информатичких предмета, од тога
најмање један из области Програмирање и два
предмета из једне или две следеће области
-Математика или Теоријско рачунарство.
Наставу и друге облике образовно-васпитног
рада из предмета Информатика и рачунарство
може да изводи и лице које је на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима које су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, савладало
програм рачунарства и информатике у трајању
од најмање четири семестра. По расписаном
конкурсу учесник конкурса треба да поднесе:
попуњени пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (само учесник конкурса који је променио
презиме, односно име после издавања уверења, односно дипломе); оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (оригинал не старији од 6 месеци,
овера фотокопије не старија од 6 месеци); оригинал доказа 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,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал не старији од 30
дана); оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, а за лица којима
још није издата диплома оверену фотокопију
уверења о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију доказа о претходно
завршеноним студијама првог степена из
области информатике, информационих технологија, математике, физике, организационих
наука, електротехнике или рачунарске технике
(само учесник конкурса са звањем мастер професор предметне наставе); оверену фотокопију
доказа да је у оквиру завршених основних академских студија положио најмање пет испита

из информатичких предмета, од тога најмање
један из области Програмирање и два предмета
из једне или две следеће области - Математика
или Теоријско рачунарство (само учесник конкурса који су стекли академско звање мастер);
оверену фотокопију доказа о савладаном програму рачунарства и информатике у трајању од
најмање четири семестра (само учесник конкурса са основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима које су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005.
године); оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета (само учесник
конкурса који има завршене студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука); оверену фотокопију доказа надлежне високошколске установе о образовању 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
(само учесник конкурса који је образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стекао на високошколској установи у
току студија или након дипломирања); оверену
фотокопију доказа надлежне високошколске
установе о положеним испитима из педагогије
и психологије односно оверену фотокопију
доказа о положеном стручном испиту односно
испиту за лиценцу (само учесник конкурса који
је у току студија положио испит из педагогије и
психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу); оверену фотокопију
доказа одговарајуће високошколске установе о
положеном испиту из српског језика (само учесник конкурса који одговарајуће образовање
није стекао на српском језику). Уколико учесник
конкурса не достави доказе из тачке 10) и 11)
пријава се сматра потпуном, али кандидат који
буде засновао радни однос по конкурсу, обавезан је да наведено образовање стекне у року од
једне, а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. Услови за заснивање радног односа
морају бити испуњени и после заснивања радног односа. Рок за пријављивање на конкурс је
8 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, врши ужи избор кандидата које
упућује на психолошку процену способности за
рад са ученицима 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, сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос, обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, доставља
уверење о психичној, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима. Пријаву
послати на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у разматрање.
Термини изражени у овим тексту у граматичком
мушком роду подразумевају природни женски и
мушки род лица на која се односе.
20.05.2020. | Број 882 |
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2 извршиоца
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова
предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично
тумачење), треба да испуњава 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 и 6/20) и услове из члана 62.
Правилника о организацији и систематизацији
послова у Основној школи „Душан Радовић”
Ниш (дел. бр. 610-129/2-2019-01 од 19.08.2019.
године), и то: да је стекао одговарајуће образовање: завршена основна школа, први степен
стручне спреме; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из тачака 1) - 5) доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Доказ о испуњености услова
из тачке 1), 3) - 5) саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду. Услов: завршена
основна школа, први степен стручне спреме. По
расписаном конкурсу учесник конкурса треба да
поднесе: попуњени пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених (само учесник конкурса који је променио презиме, односно име после издавања уверења, односно дипломе); оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије (оригинал не старији од 6 месеци, овера фотокопије не старија од 6 месеци); оригинал доказа 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, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал не старији од 30 дана); оверену фотокопију
доказа о стеченом одговарајућем образовању.
Услови за заснивање радног односа морају бити
испуњени и после заснивања радног односа.
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 основама система образовања и васпитања, врши ужи избор кандидата 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 учени-
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цима, сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља
разговор са кандидатима са листе и доноси
решење о избору кандидата у року од осам дана
од дана обављеног разговора са кандидатима.
Изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду, доставља уверење о психичној, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима.
Пријаву послати на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и на број телефона: 018/206880. Неблаговремене, непотпуне и неисправне
пријаве се неће узети у разматрање. Термини
изражени у овим тексту у граматичком мушком
роду подразумевају природни женски и мушки
род лица на која се односе.

ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЋ”
18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

Наставник физике
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20): да
имају одговарајуће образовање; 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 затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да имају
држављанство Републике Србије; да знају српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Врста образовања: професор физике;
дипломирани физичар; дипломирани астрофизичар; дипломирани физичар за општу физику;
дипломирани физичар за примењену физику;
дипломирани физичар - информатичар; професор физике за средњу школу; дипломирани
физичар - истраживач; дипломирани физичар за
теорију и експерименталну физику; дипломирани
физичар за примењену физику и информатику;
дипломирани физичар - професор физике - мастер; дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер; дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер;
дипломирани физичар - примењена физика и
информатика - мастер; дипломирани професор
физике - мастер; дипломирани физичар - мастер;
дипломирани физичар - мастер физике - метеорологије; дипломирани физичар - мастер физике - астрономије; дипломирани физичар - мастер медицинске физике; мастер физичар; мастер
професор физике. Лица која су стекла академско
звање мастер морају имати претходно завршене
основне академске студије на студијским програмима из области физике. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмет Физика
може да изводи и дипломирани астроном, астрофизички смер.

Наставник рачунарства и
информатике
Наставник рачунарства и
информатике са 66% радног
времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139. Закона о основама

система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20):
да имају одговарајуће образовање; 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
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије; да знају српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад. Врста
образовања: професор информатике, односно
дипломирани информатичар; професор математике, односно дипломирани математичар,
смер рачунарство и информатика; дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим
енергетског; дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике; дипломирани инжењер за информационе
системе, одсеци за информационе системе и
информационе системе и технологије; дипломирани инжењер организације за информационе системе, одсеци за информационе системе и информационе системе и технологије;
дипломирани инжењер организационих наука,
одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије, одсек за управљање квалитетом; дипломирани инжењер
информатике, односно дипломирани инжењер
рачунарства; дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони, економска
статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика
или статистика, информатика и квантна економија; дипломирани информатичар; дипломирани информатичар - пословна информатика;
дипломирани информатичар - професор информатике; дипломирани информатичар - мастер;
дипломирани професор информатике - мастер;
дипломирани информатичар - мастер пословне
информатике; дипломирани инжењер организационих наука - мастер, студијски програм
Информациони системи и технологије; мастер
математичар; мастер информатичар; мастер
инжењер електротехнике и рачунарства; мастер инжењер информационих технологија; мастер инжењер организационих наука (студијски
програм Информациони системи и технологије
или Софтверско инжењерство и рачунарске
науке); мастер професор информатике и математике; мастер инжењер софтвера; мастер
инжењер информационих технологија и система; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет). Лица из става 1. ове тачке која су
стекла академско звање мастер, морају имати,
у оквиру завршених студија, положено најмање
пет информатичких предмета (од тога најмање
један из области Програмирање и најмање
један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање три предмета из области
Математика, што доказују потврдом издатом од
стране високошколске установе. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика може да изводи
и лице које је стекло академско звање мастер,
а у оквиру завршених студија има положених
најмање пет информатичких предмета (од
тога најмање један из области Програмирање
и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање три пред-
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мета из области Математика. Наставу и друге
облике образовно-васпитног рада из предмета
Рачунарство и информатика може да изводи и
лице које је на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, савладало програм рачунарства
и информатике у трајању од најмање четири
семестра.

Наставник српског језика
са 72,15% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20):
да имају одговарајуће образовање; 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
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да имају држављанство Републике Србије; да
знају српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Врста образовања:
професор, односно дипломирани филолог за
српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог
за југословенску књижевност и српскохрватски
језик; професор, односно дипломирани филолог
за југословенску књижевност и општу књижевност; професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима; професор југословенске
књижевности и српског језика; професор југословенске књижевности са страним језиком;
професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за
српски језик и књижевност; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима;
мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски језик и
књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик
са општом књижевношћу; Српска филологија:
српски језик и лингвистика; Српска филологија:
српски језик и књижевност; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна
књижевност; Компаративна књижевност са теоријом књижевности); мастер филолог (студијски
програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност
и језик; Српска књижевност и језик са општом
књижевношћу; Српска филологија: српски
језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); мастер професор предметне наставе.
Лица која су стекла академско звање мастер
морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и
језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и
књижевност; Србистика.
ОСТАЛО: кандидати су дужни да доставе:
пријавни формулар доступан на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, попуњен и одштамБесплатна публикација о запошљавању

пан; оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању (кандидати који су завршили други степен, достављају и диплому са основних
академских студија); уверење о неосуђивансти
издато у МУП-у (оргинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству (оргинал или
оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оргинал или оверену фотокопију);
кандидат који није стекао образовање на српском језику доставља доказ о знању српског
језика на коме се изводи образовно - васпитни
рад; изјаву сагласности да школа може да достави податке о личности Националној служби за
запошљавање ради психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Вршиће
се психолошка процена способности за рад са
децом и ученицима од стране Националне службе за запошљавање, применом стандарнизованих поступака. Пријаве слати на горенаведену
адресу 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.

не у публикацији „Послови”. Рок за подношење
пријава на конкурс продужава се 30 дана од
дана престанка ванредног стања, односно до
06. јуна 2020. године, а у складу са Уредбом
о примени рокова у управним поступцима за
време ванредног стања (,,Сл. гласник РС”, бр.
41/20 и 43/20).

АЛЕКСИНАЧКА ГИМНАЗИЈА

Стручни сарадник педагог

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/804-224

Обавештење о продужењу рока за подношење
пријава за конкурс на основу инструкције Министарства просвете науке и технолошког развоја.
Продужава се рок за подношење пријава на конкурс објављен 18.03.2020. године у публикацији
„Послови”. Рок за подношење пријава на конкурс
продужава се 30 дана од дана престанка ванредног стања, односно до 06. јуна 2020. године, а у
складу са Уредбом о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања (,,Сл.
гласник РС”, бр. 41/20 и 43/20).

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
18210 Житковац

Обавештење о продужењу рока за подношење
пријава за конкурс на основу инструкције Министарства просвете науке и технолошког развоја.
Продужава се рок за подношење пријава на конкурс објављен 11.03.2020. године у публикацији
„Послови”. Рок за подношење пријава на конкурс
продужава се 30 дана од дана престанка ванредног стања, односно до 06. јуна 2020. године, а у
складу са Уредбом о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања (,,Сл.
гласник РС”, бр. 41/20 и 43/20).

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
18225 Алексиначки Рудник, Трг рудара бб

Обавештење о продужењу рока за подношење
пријава за конкурс на основу инструкције Министарства просвете науке и технолошког развоја.
Продужава се рок за подношење пријава на конкурс објављен 18.03.2020. године у публикацији
„Послови”. Рок за подношење пријава на конкурс
продужава се 30 дана од дана престанка ванредног стања, односно до 06. јуна 2020. године, а у
складу са Уредбом о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања (,,Сл.
гласник РС”, бр. 41/20 и 43/20).

ОШ „СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ”
18213 Трњане
тел. 018/4844-250

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава за конкурс на основу инструкције Министарства просвете науке и технолошког развоја. Продужава се рок за подношење
пријава на конкурс објављен 18.03.2020. годи-

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
18410 Дољевац, Вука Караџића 6

Наставник разредне наставе
9 извршилаца

Наставник српског језика и
књижевности
2 извршиоца

Наставник технике и технологије
2 извршиоца

Наставник историје

са 60% радног времена

Стручни сарадник психолог
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са
чланом 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (стечено високо образовање, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири година, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о држављанству; знање српског језика. Кандидати подносе одштампани и попуњен пријавни формулар
са званичне странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидати достављају школи следећу
документацију: кратку биографију, оверену
фотокопију дипломе, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверену копију), извод из матичне књиге рођених,
са холограмом; оригинал или оверену копију,
уверење о неосуђиваности, лекарско уверење
(доставља изабрани кандидат приликом потписивања уговора о раду). Рок за подношења
пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији „ Послови”. Конкурс спроводи конкурсна комисија. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за запошљавања.
Комисија, након пријема резултата психолошке процене кандидата обавља разговор са кандидатима. Пријаве заједно са одштампаним и
попуњеним формуларом и са потребном документацијом слати на горенаведену адресу. Сва
потребна обавештења могу се добити на број
телефона: 018/4151422.
20.05.2020. | Број 882 |

125

Наука и образовање

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
18000 Ниш, Београдска 2

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава за конкурс на основу инструкције Министарства просвете науке и технолошког развоја. Продужава се рок за подношење
пријава на конкурс објављен 18.03.2020. године у публикацији „Послови”. Рок за подношење
пријава на конкурс продужава се 30 дана од
дана престанка ванредног стања, односно до
06. јуна 2020. године, а у складу са Уредбом
о примени рокова у управним поступцима за
време ванредног стања (,,Сл. гласник РС”, бр.
41/20 и 43/20).

ОШ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”
18311 Сићево

Наставник предметне наставенаставник биологије
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника предметне наставе - наставник
биологије може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: Учесник конкурса
поред општих услова предвиђених Законом о
раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и
95/18 - аутентично тумачење, у даљем тексту:
Закон о раду), треба да испуњава и посебне
услове предвиђене чл. 139. став 1. тачке 1) - 5),
140. ст. 1. и 2, 142. ст. 1. и 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 и др. закони,
10/19 и 6/20, у даљем тексту: Закон) и услове
из Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19 - у даљем тексту: Правилник) и то: да је стекао одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима којима су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Учесник конкурса из тачке 1) подтачка
(2) мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Обавезно образовање кандидата је образовање из
психолошких, педагошких и методичних 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 (које је обавезан да стекне у року од
једне, а највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов за полагање испита
за лиценцу). Кандидат који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу сматра се да има има образовање
из претходног става. Да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
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насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из тачака 1) - 5) доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Доказ о испуњености услова
из тачке 1), 3) - 5) саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду. Услови: професор
биологије, дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор
биологије и хемије, дипломирани биолог - смер
заштите животне средине, дипломирани биолог - еколог, дипломирани професор биологије
и хемије, професор биологије - географије, професор биологије - хемије, професор биологије
- физике, професор биологије - информатике,
професор биологије - математике, дипломирани професор биологије - мастер, дипломирани
биолог - мастер, дипломирани професор биологије - хемије, мастер, дипломирани професор
биологије - географије, мастер, дипломирани молекуларни биолог - мастер, дипломирани биолог заштите животне средине, мастер
биолог, мастер професор биологије, мастер
професор биологије и географије, мастер професор биологије и хемије, мастер професор
предметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно
завршене основне академске студије биологије.
По расписаном конкурсу учесник конкурса треба да поднесе: попуњени пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, попуњен
и одштампан пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства; радну биографију; оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених; оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 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 најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 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 санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; доказ да зна српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад
у школи (само за кандидате који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику).
Услови за заснивање радног односа морају бити
испуњени и после заснивања радног односа.
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, врши ужи избор кандидата које упућује
на психолошку процену способности за рад
са ученицима 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, сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у

радни однос, обавља разговор са кандидатима
са листе и доноси решење о избору кандидата
у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду, доставља уверење
о психичној, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима. Пријаву послати
на горенаведену адресу. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе. Неблаговремене, непотпуне и неисправне
пријаве се неће узети у разматрање. Термини
изражени у овим тексту у граматичком мушком
роду подразумевају природни женски и мушки
род лица на која се односе.

Наставник предметне наставенаставник физике
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника предметне наставе - наставник
физике може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: Учесник конкурса
поред општих услова предвиђених Законом о
раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и
95/18 - аутентично тумачење, у даљем тексту:
Закон о раду), треба да испуњава и посебне
услове предвиђене чл. 139. став 1. тачке 1) - 5),
140. ст. 1. и 2, 142. ст. 1. и 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 и др. закони,
10/19 и 6/20, у даљем тексту: Закон) и услове
из Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19 - у даљем тексту: Правилник) и то: да је стекао одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима којима су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Учесник конкурса из тачке 1) подтачка
(2) мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Обавезно образовање кандидата је образовање из
психолошких, педагошких и методичних 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
(које је обавезан да стекне у року од једне, а
највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу). Кандидат који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу
сматра се да има образовање из претходног
става. Да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима,
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног

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

Наука и образовање

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 на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Услови
из тачака 1) - 5) доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из тачке 1), 3) - 5)
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из
тачке 2) прибавља се пре закључења уговора
о раду. Услови: професор физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, професор
физике и основе технике, дипломирани педагог
за физику и основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар,
дипломирани физичар за примењену физику и информатику, професор физике и хемије
за основну школу, професор физике и основа
технике за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику, професор физике за
средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за
основну школу, дипломирани професор физике
и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани
физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани астроном,
смер астрофизика, професор физике-информатике, дипломирани физичар-медицинска физика, дипломирани професор физике-мастер,
дипломирани физичар-мастер, мастер физичар, мастер професор физике, мастер професор физике и хемије, мастер професор физике
и информатике, дипломирани физичар - мастер
физике-метеорологије, дипломирани физичар
- мастер физике-астрономије, дипломирани
физичар - мастер медицинске физике, дипломирани професор физике-хемије, мастер, дипломирани професор физике-информатике, мастер, дипломирани физичар - професор физике
- мастер, дипломирани физичар - теоријска и
експериментална физика - мастер, дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика
- мастер, дипломирани физичар - примењена
физика и информатика - мастер, дипломирани
физичар - професор физике и основа технике
за основну школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну
школу - мастер; мастер професор математике и
физике; мастер професор информатике и физике; дипломирани физичар - информатичар;
мастер професор предметне наставе. Лица која
су стекла академско звање мастер морају имати
претходно завршене основне академске студије
на студијским програмима из области физике.
По расписаном конкурсу учесник конкурса треба да поднесе: попуњени пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, попуњен
и одштампан пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства; радну биографију; оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених; оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 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 најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 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 санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискримиБесплатна публикација о запошљавању

наторно понашање; доказ да зна српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад
у школи (само за кандидате који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику).
Услови за заснивање радног односа морају бити
испуњени и после заснивања радног односа.
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, врши ужи избор кандидата које упућује
на психолошку процену способности за рад
са ученицима 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, сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос, обавља разговор са кандидатима
са листе и доноси решење о избору кандидата
у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду, доставља уверење
о психичној, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима. Пријаву послати
на горенаведену адресу. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе. Неблаговремене, непотпуне и неисправне
пријаве се неће узети у разматрање.Термини
изражени у овим тексту у граматичком мушком
роду подразумевају природни женски и мушки
род лица на која се односе.

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: у радни однос ради обављања посла наставника разредне наставе може бити
примљен кандидат који испуњава следеће
услове: Учесник конкурса поред општих услова
предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично
тумачење, у даљем тексту: Закон о раду), треба да испуњава и посебне услове предвиђене
чл. 139. став 1. тачке 1) - 5), 140. ст. 1. и 2,
142. ст. 1. и 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број 88/17, 27/18 и др. закони, 10/19 и 6/20, у
даљем тексту: Закон) и услове из Правилника
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и
11/19 - у даљем тексту: Правилник) и то: да
је стекао одговарајуће високо образовање: на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима којима су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Учесник конкурса
из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Обавезно образовање кандидата је образовање из психолошких, педагошких и методичних 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 (које је обавезан да

стекне у року од једне, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу). Кандидат који
је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу сматра се да има
има образовање из претходног става. Кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из тачака
1) - 5) доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада. Доказ о
испуњености услова из тачке 1), 3) - 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке
2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Услови: професор разредне наставе, професор
педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика за
основну школу, мастер учитељ, дипломирани
учитељ - мастер, професор разредне наставе и
ликовне културе за основну школу. По расписаном конкурсу учесник конкурса треба да поднесе: попуњени пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства; радну биографију;
оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 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 најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање 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 санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; доказ да зна српски језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад у школи
(само за кандидате који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). Услови за
заснивање радног односа морају бити испуњени и после заснивања радног односа. 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, врши ужи избор кандидата које упућује
на психолошку процену способности за рад
са ученицима 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, сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос, обавља разговор са кандидатима
са листе и доноси решење о избору кандидата
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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 горенаведену адресу. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе. Неблаговремене, непотпуне и неисправне
пријаве се неће узети у разматрање. Термини
изражени у овим тексту у граматичком мушком
роду подразумевају природни женски и мушки
род лица на која се односе.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
18207 Малча

Чистач

са 75% радног времена
УСЛОВИ: у радни однос, ради обављања послова чистача може бити примљен кандидат који
испуњава услове прописане чланом 139.Закона
о основама система образовања и васпитања, и
то: да има одговорајуће образовање - завршено основно образовање у складу са Каталогом
радних места и Правилником о организацији и
систематизацији послова у ОШ”Јован Јовановић Змај” у Малчи; да има држављанствоРС; да
има психичку, физичку и здраствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању однајмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или 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 санкцију, и за које није, у складу
са законом утврђено дискриминатнорно понашање; да зна српски језик на коме се остварује
образовно васпитни рад. Уз пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати су дужни да приложе одговарајућу
документацију којом доказују испуњеност прописаних услова, и то: кратку биографију (ЦВ);
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење
о држављанству (не старије од шест месеци,
оригинал или оверенуфотокопију); уверење о
неосуђиваности (не старије од шест месеци,
оригинал или оверену фотокопију); лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима (доказ подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду); доказ о знању српског језика подносе
само кандидати који образовање нису стекли
на српском језику. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној 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. Неблаговремене, неразумљиве и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурсну комисију”. Лице задужено
за давање обавештења о конкурсу је секретар
школе, тел. 018/4661234.

Национална служба
за запошљавање
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Чистач

СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА „БУБАЊ”
18000 Ниш, Бубањских хероја 3
тел. 018/263-154

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава за конкурс на основу инструкције Министарства просвете науке и технолошког развоја. Продужава се рок за подношење
пријава на конкурс објављен 18.03.2020. године у публикацији „Послови”. Рок за подношење
пријава на конкурс продужава се 30 дана од
дана престанка ванредног стања, односно до 06.
јуна 2020. године, када истиче рок за пријаву на
конкурс, а у складу са Уредбом о примени рокова у управним поступцима за време ванредног
стања (,,Сл. гласник РС”, бр. 41/20 и 43/20).

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
ГАБРОВАЦ
18000 Ниш, Победе 72

Наставник математике

а 88,89% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања послова наставника математике може бити примљен
кандидат који испуњава услове прописане
чланом 139. и 140.Закона о основама система
образовања и васпитања, и то: да има одговорајуће образовање - према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадник у основној школи(„Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/20162/2017, 3/2017, 13/2018
и 11/2019); да има држављанствоРС; да има психичку, физичку и здраствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
однајмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
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 санкцију,
и за које није, у складу са законом утврђено дискриминатнорно понашање; да зна српски језик
на коме се остварује образовно васпитни рад.
Уз пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати су дужни да приложе одговарајућу документацију којом доказују
испуњеност прописаних услова, и то: кратку
биографију (ЦВ); оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
уверење о држављанству (не старије од шест
месеци, оригинал или оверенуфотокопију); уверење о неосуђиваности (не старије од шест месеци, оригинал или оверену фотокопију); лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима (доказ подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора
о раду); доказ о знању српског језика (подносе
само кандидати који образовање нису стекли на
српском језику). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној 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. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурсну
комисију”. Лице задужено за давање обавештења
о конкурсу је секретар школе, тел. 018/536728.

УСЛОВИ: у радни однос, ради обављања послова чистача може бити примљен кандидат који
испуњава услове прописане чланом 139.Закона
о основама система образовања и васпитања, и
то: да има одговорајуће образовање - завршено основно образовање у складу са Каталогом
радних места и Правилником о организацији и
систематизацији послова у ОШ „Бранко Радичевић” у Габровцу; да има држављанствоРС; да
има психичку, физичку и здраствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању однајмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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 санкцију, и за које није, у складу са законом утврђено дискриминатнорно понашање; да
зна српски језик на коме се остварује образовно
васпитни рад. Уз пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати су
дужни да приложе одговарајућу документацију
којом доказују испуњеност прописаних услова,
и то: кратку биографију (ЦВ); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; уверење о држављанству (не старије од шест месеци, оригинал или оверенуфотокопију); уверење о неосуђиваности (не старије
од шест месеци, оригинал или оверену фотокопију); лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима
(доказ подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); доказ о знању српског
језика (подносе само кандидати који образовање
нису стекли на српском језику). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 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. Неблаговремене, неразумљиве и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурсну комисију”. Лице задужено
за давање обавештења о конкурсу је секретар
школе, тел. 018/536728.

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
18000 Ниш, Вожда Карађорђа 29

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање
радног односа, прописаних Законом о раду
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да
кандидат испуњава 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 радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима
прописаним законом и то ако: има одговарајуће
образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(доказ се доставља приликом 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, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
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или родоскрвнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Наставник, васпитач и стручни сардник
јесте лице које је стекло одговарајуће високо
образовање и то: на студијама другог степена
(мастер академске, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односногрупе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука илиинтердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат
треба да има завршене студије другогстепена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области, за одговарајући предмет односно
групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије), студијама
у трајању од три године или вишим образовањем. Кандидати су дужни да доставе: пријавни формулар доступан на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (кандидати који су
завршили други степен, достављају и диплому са основних академских студија); уверење
о неосуђивансти (оргинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству (оргинал
или оверену фотокопију); извод из матичне
књиге рођених (оргинал или оверену фотокопију). Кандидат који није стекао образовање на
српском језику доставља доказ о знању српског језика на коме се изводи образовно - васпитни рад. Потребну документацију заједно са
пријавним формуларом достављају установи.
Доказ о психофизичкој и здравственој способности доставља се пре закључења уговора о
раду, а проверу психофизичких способности
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 горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за пријем
у радни однос”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће узимати у разматрање. Одлука
о избору кандидата донеће се у законском року.

ОШ „ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ”
18360 Сврљиг
Радетова 25

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава за конкурс на основу инструкције Министарства просвете науке и технолошког развоја. Продужава се рок за подношење
пријава на конкурс објављен 11.03.2020. године у публикацији „Послови”. Рок за подношење
пријава на конкурс продужава се 30 дана од
дана престанка ванредног стања, односно до
06. јуна 2020. године, а у складу са Уредбом
о примени рокова у управним поступцима за
време ванредног стања (,,Сл. гласник РС”, бр.
41/20 и 43/20).
Бесплатна публикација о запошљавању

НОВИ ПА ЗАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ШАНТИЋ”
36321 Црквине
тел. 020/5723-020

Радник на одржавању хигијене
УСЛОВИ: 1) завршена основна школа; 2) да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
има држављанство Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије, а документацију из
тачке 4. овог конкурса, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи
најкасније у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Решење о избору кандидата
донеће конкурсна комисија, у року од осам дана
од дана обављеног разговора са кандидатима.
Пријавни формулар и потребну документацију
треба послати на адресу школе: ОШ „Алекса
Шантић”, 36321 Црквине. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе,
на телефон: 020/5723-020.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТУТИН
36320 Тутин, 7. јули 18
тел. 020/811-160

Наставник стручних предмета
у подручју рада Машинство
и обрада метала
Чистачица

2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају
услове за пријем у радни однос прописане
чланом 139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 6/2020) за
заснивање радног односа; 1. да имају одговарајући степен стручне спреме, одређеног
занимања, према важећем Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Машинство и обрада
метала („Сл. гласник РС”, бр. 16/2015, 11/2016,
13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018,
18/2018, 1/2019, 9/2019) и то: да имају одговарајуће образовање стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије и специјалистичке
академске студије), 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима које су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године и једно од звања:
1) дипломирани инжењер машинства, 2) професор машинства, 3) дипломирани инжењер
за развој машинске струке; 4) мастер инжењер
машинства претходно завршене студије првог
степена, основне академске студије у области

машинског инжењерства; 2) за чистачицу
основна или средња школа; 2. да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. да је држављанин Републике
Србије, 5. лекарско уверење, 6. да зна српски
језик (доказ су у обавези да доставе само кандидати који образовање нису стекли на српском језику) - доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског језика. Уз пријаву
на конкурс кандидати су дужни да приложе: 1.
пријавни формулар који попуњавају на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, штампају га
и исти прилажу са документацијом, 2. биографију, 3. диплому или уверење о стеченој стручној спреми - оригинал или оверену фотокопију,
4. уверење о држављанству - не старије од 6
месеци, оригинал, 5. извод из матичне књиге
рођених - оригинал или оверена фотокопија,
6. уверење о неосуђиваности из МУП-а, не старије од 6 месеци, оригинал, 7. потврду одговарајуће високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског језика (само кандидати који образовање нису стекли на српском
језику). Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци, достављају кандидати који
буду изабрани пре закључења уговора о раду.
У поступку одлучивања о избору кандидата
комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос, врши ужи избор
кандидата које упућује на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима, коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У
року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима, комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос, обавља разговор са кандидатима
са листе и доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве затворене у коверти доставити лично у скретаријат школе или
слати препорученом пошиљком на адресу школе: Техничка школа, 7. јула 18, 36320 Тутин, са
назнаком „За конкурс за радно место (за које се
конкурише)”. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у
разматрање. Телефон за контакт: 020/811-160.

ГИМНАЗИЈА ТУТИН
36320 Тутин, 7. јула 18
тел. 020/811-148

1. Наставник историје
са 90% радног времена

2. Наставник биологије
за 70% радног времена

3. Наставник српског језика
за 60% радног времена

4. Наставник географије
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5. Наставник хемије
6. Наставник француског језика
7. Наставник математике
8. Наставник историје
9. Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове за пријем у радни однос прописане чланом
139. до 142. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони и 6/2020) за заснивање
радног односа; 1. да имају одговарајући степен
стручне спреме, одређеног занимања, према
Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016 и 2/2017) и то: да
имају одговарајуће образовање стечено: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије и специјалистичке академске студије), 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; 3) за чистачицу
основна или средња школа; 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита,за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, 4. да су држављани Републике Србије, 5. лекарско уверење, 6. да
знају српски језик (доказ су у обавези да доставе само кандидати који образовање нису стекли
на српском језику) - доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика. Уз пријаву
на конкурс кандидати су дужни да приложе: 1.
пријавни формулар који попуњавају на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, штампају га и исти
прилажу са документацијом, 2. биографију, 3.
диплому или уверење о стеченој стручној спреми - оригинал или оверену фотокопију, 4. уверење о држављанству, не старије од 6 месеци,
оригинал или оверену фотокопију, 5. извод из
матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија, 6. уверење о неосуђиваности
из МУП-а, не старије од 6 месеци, оригинал, 7.
потврду одговарајуће високошколске установе
да је кандидат положио испит из српског језика
(само кандидати који образовање нису стекли
на српском језику). Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима, не
старији од 6 месеци, достављају кандидати који
буду изабрани пре закључења уговора о раду.
У поступку одлучивања о избору кандидата
комисија утврђује испуњеност услова за пријем
у радни однос, врши ужи избор кандидата које
упућује на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. У року од осам
дана од дана добијања резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима, комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос,
обавља разговор са кандидатима са листе и

130

| Број 882 | 20.05.2020.

доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве затворене у коверти доставити лично у скретаријат школе или слати препорученом пошиљком на адресу школе: Гимназија,
7. јула 18, 36320 Тутин, са назнаком „За конкурс
за радно место (за које се конкурише)”. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у
листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање. Телефон
за контакт: 020/811-148.

МОШ „25. МАЈ”
36307 Делимеђе
тел. 020/452-991

ОСНОВНА ШКОЛА
„МЕША СЕЛИМОВИЋ”
Рибариће
36320 Тутин
тел. 020/821-110

Професор разредне наставе

у издвојеном школском месту у Струмцу

Професор српског језика
(српски као нематерњи)
2 извршиоца

Професор српског језика

(српски као нематерњи) са 63% радног
времена

1. Наставник немачког језика

Професор енглеског језика

2. Наставник разредне наставе

са 60% радног времена

3. Наставник српског језика и
књижевности

Административно-финансијски
радник

4. Хигијеничар

Чистачица (хигијеничара)

2 извршиоца

за рад у матичној школи (зграда
матичне школе)

5. Наставник немачког језика
са 90% радног времена

6. Наставник хемије

са 65% радног времена

7. Наставник информатике
са 85% радног времена

8. Наставник српског језика и
књижевности
са 95% радног времена

9. Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
високо образовање, у складу са чланом 139 и чл.
140. Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи, држављанство Републике Србије, да није
осуђиван 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 родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима. Предвиђена је претходна психолошка процена спососбности кандидата за рад са децом и ученицима, који врши
надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Конкурс
остаје отворен 8 дана од дана објављивања у
листу „Послови”. 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 обавезно
доствити: доказ да кандидат има образовање
из психолошких, 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 тел. 020/452-991.

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
високо образовање и да испуњава одређене
услове, у складу са чланом. 139. и чланом. 140.
Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној
школи, држављанство Републике Србије, да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима. Конкурс остаје отворен 8
дана од дана објављивања у листу „Послови”.
Кандидати за радно место професора
уз пријаву подносе следећа документа:
краћу биографију са адресом и контакт телефон, 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 наведена); уверење да се неводи кривични поступак и истрага, доказ (уверење-сертификат) да зна српски језик и језик на ком се
остварује образовни-васпитни рад, а обавезно доставити (важи за наставнике и стручне
сараднике): доказ да кандидат има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (потврду, уверење и сл.) из члана 142.
става 1. Закона о основама система образовања
и васпитања (од најмање 30 бодова, у складу са
Европским системом преноса бодова).
Кандидати за радно место административно-финансијског радника подносе
следећа документа: краћу биографију са
адресом и контакт телефоном, доказ о стручној спреми (IV степен стручне спреме - средња
економска или гимназија); 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
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која су наведена); уврење да се неводи кривични поступак и истрага.
Кандидати за радно место чистачице/
хигијеничара подносе следећа документа: краћу биографију са адресом и контакт
телефоном, доказ о стручној спреми (I степен
стручне спреме - завршена основна школа),
уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених; уверење да лице није кажњавано или осуђивано (за дела која су наведена); уврење да се неводи кривични поступак и
истрага, попуњен пријавни формулар (налази
се на интернет страници Министарства).
ОСТАЛО: Предвиђена је претходна психолошка процена способности кандидата за рад са
децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење
кандидати достављају приликом закључивања
уговора о раду. Пријаве са документацијом
(оверене фотокопије или оригинали) слати на
адресу: ОШ „Меша Селимовић”, 36309 Рибариће. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Ближе информације могу
се добити путем телефона: 020/821-110.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ИБРАХИМ БАКИЋ”
36323 Лескова
тел. 020/452-554

1. Наставник српског језика
са 61% радног времена

2. Наставник музичке културе

на дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога 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. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: доказ о држављанству
(уверење о држављанству, односно извод из
матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања. У поступку одлучивања
о избору, кандидати који су изабрани у ужи
избор у року од 8 дана упућују се на психичку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
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.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РИФАТ БУРЏЕВИЋ ТРШО”
36320 Тутин, Његошева 15

Помоћни радник

са 90% радног времена

у матичној школи, са 75% норме

3. Наставник информатике

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа кандидат треба да испуњава и
услове предвиђене Правилником о систематизацији радних места у школи. Потребна документација: 1. одговарајуће образовање, основно
образовање; 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима,
3. потврда да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. уверење о држављанству Републике Србије. Услови
из става 1. тачка1. 3 овог члана саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2.
овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавју пријавни формулар преузет са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС, који заједно са потребном документацијом достављају школи у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови”,
на адресу: ОШ „Рифат Бурџевић Тршо”, Његошева 15, 36320 Тутин. Кандидати ће бити писмено обавештени о избору у року од 8 дана од
дана доношења одлуке о пријему. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

са 70% радног времена

4. Наставник српског језика
2 извршиоца

5. Наставник босанског језика
6. Наставник енглеског језика
7. Наставник математике
8. Наставник физичког и
здравственог васпитања
9. Наставник разредне наставе
2 извршиоца

10. Секретар школе
УСЛОВИ: У радни однос 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 139. Закона о основама система образовања и веспитања (,,Сл. гласник
РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони 10/19, 27/18
- др. закон и 6/2020) и Правилником о врсти
и степену образовања за наставнике и стручне сараднике у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/17, 13/18,
11/19); 1) има одговарајуће образовање; 2) има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривичБесплатна публикација о запошљавању

Посао се не чека,
посао се тражи

ОСНОВНА ШКОЛА
„РИФАТ БУРЏЕВИЋ ТРШО”
36320 Тутин, Његошева 15
тел. 020/811-110

1. Наставник српског као
нематерњег језика
у матичној школи у Тутину

2. Наставник историје
у матичној школи

3. Наставник енглеског језика
у издвојеним школским местима

4. Наставник српског и босанског
језика
у матичној школи

5. Наставник немачкогјезика

у матичној школи, са 77% норме

6. Наставник музичке културе
у матичној школи

7. Наставник рачунарства и
информатике

у матичној школи, са 70% норме
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа кандидат треба да испуњава и
услове прописане чланом 139. до 142. Закона о основама система образовања и васпитања и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника у
основној школи. Потребна документација: 1)
да кандидат има одговарајуће образовање;
2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3)
потврда да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) уверење о држављанству
Републике Србије; 5) да зна српски језик, ако
се образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањине осим услова из става 1. члана 139. лице мора да има и доказ
о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1. овог
члана доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада. Докази
о испуњености услова из става 1 тачка 1. 3
и 5 овог члана саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2. овог члана прибавља се пре закључења уговора о
раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, који заједно са потребном
документацијом достављају школи у року
од 8 дана ода дана објављивања конкурса
у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”, на адресу: ОШ „Рифат
Бурџевић Тршо”, 36320 Тутин, Његошева 15.
Кандидати ће бити писмено обавештени о
избору у року од 8 дана од дана доношења
одлуке о пријему. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
20.05.2020. | Број 882 |

131

Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ЂИЛАС БЕЋО”

ОШ „АЛЕКСА ЂИЛАС БЕЋО“

1. Стручни сарадник

са 80% радног времена, у издвојеном
одељењу школе у Врби

Мојстир
36320 Тутин
тел. 020/620-076

2. Наставник физичког васпитања

у издвојеном одељењу школе у Драги,
са 60% радног времена

3. Наставник историје

у матичној школи у Мојстиру
и у издвојеном одељењу школе у Драги,
са 70% радног времена

4. Професор разредне наставе
у матичној школи у Мојстиру

5. Професор разредне наставе

у издвојеном одељењу школе у Врби

6. Професор разредне наставе
у издвојеном одељењу школе
у Источном Мојстиру

7. Професор разредне наставе
у издвојеном одељењу школе
у Западном Мојстиру

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који, поред општих услова прописаних Законом о раду, испуњава услове прописане Законом о основама система образовања
и васпитања: одговарајуће високо образовање
у складу са чланом 140. и чланом 142. Закона
о основама система образовања и васпитања;
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; неосуђиваност 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 кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: попуњен пријавни формулар на званичној интернет 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 образовно-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 благовремене, 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 запошљавања. Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама 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.
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Мојстир
36320 Тутин
тел. 020/620-076

Хигијеничар

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту
хигијеничар може бити примљен кандидат
који, поред општих услова прописаних Законом
о раду, испуњава услове прописане Законом
о основама система образовања и васпитања:
одговарајуће образовање, први степен стручне
спреме; психичка, физичка и здравствена способност (лекарско уверење); неосуђиваност 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 кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: попуњен пријавни формулар на званичној интернет страници 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 пријава. Разговор
са кандидатима који испуњавају услове прописане 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 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
„ВУК КАРАЏИЋ”

36320 Тутин, Његошева 13
тел./факс: 020/811-180

Наставник српског и босанског
језика
Наставник математике
Наставник историје
Наставник биологије
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл.
140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи и то: да
има одговарајуће образовање; да има психич-

ку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна босански језик. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију са адресом
и контакт телефоном; оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију 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 страници
Министарства просвете. Потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, доставити 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 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: Основна школа „Вук
Караџић”, Тутин, Његошева 13, у року од 8 дана
од објављивања. Непотпуне и 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
телефон: 020/811-180.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
36320 Тутин, Његошева 13
тел./факс: 020/811-180

Чистачица
у Тутину

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, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
краћу биографију са адресом и контакт телефоном; оригинал или оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију 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 званич-
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ној 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
8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
са потребном документацијом слати на адресу:
Основна школа „Вук Караџић”, Тутин, Његошева
13, у року од 8 дана од објављивања. Непотпуне и 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 телефон: 020/811-180.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
36320 Тутин, Његошева 13
тел./факс: 020/811-180

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, потребно је да лице испуни услове у складу са чланом 20 Правилника о организацији и систематизацији послова ОШ „Вук Караџић”. Уз пријаву
на конкурс кандидат треба да приложи: краћу
биографију са адресом и контакт телефоном;
оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију 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 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 8
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
са потребном документацијом слати на адресу:
Основна школа „Вук Караџић”, Тутин, Његошева 13, у року од 8 дана од објављивања. Непотпуне и 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 телефон: 020/811-180.

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
3 извршиоца

Наставник разредне наставе

настава на српском и босанском језику
2 извршиоца

Стручни сарадник психолог

настава на српском и босанском језику

Наставник математике

настава на српском и босанском језику

Помоћно-технички радник

настава на српском и босанском језику
5 извршилаца

Наставник немачког језика

са 67% радног времена, настава на
српском и босанском језику
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник географије

са 60% радног времена, настава на
српском и босанском језику

потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достави школи на
горе наведену адресу. 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 листу „Послови”.

Наставник физичког васпитања

ОШ ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ

са 65% радног времена, настава на
српском и босанском језику

Наставник ТИО-а

са 60% радног времена, настава на
српском и босанском језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане законом: 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. Заклони, 10/19, 6/ 2020) које је стекао 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 интердисциплинарне, мутидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне ,односно стручне области или области
педагошких наука; 2-На основним студијама у
тајању од најмање четри године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Лице из става 1.тачка 1) подтачка 2 мора да има завршене студије првог степена из научне односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета. - Да има обавезно 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 гласник”,
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, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетно 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 међунаодним 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; кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет
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 оригинал 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 рођених (оргинал или оверена копија не старији од 6 месеци), уверење о
неосуђиваности из МУП-а и СУД- а (не старије
од 6 месеци), доказ о знању српског језика и
језика на ком се остварује образовно васпитни
рад. Доказ о поседовању психичке,физичке и
здравствене способности за рад са ученицима
подноси се пре закључења уговора о раду. Кандидат је дужан да попуни формулар за пријем
у радни однос у установи образовања и васпитања који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете,науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs) и

36300 Нови Пазар, Цетињска 10
тел. 020/316-361

Наставник српског као нематерњег
језика
2 извршиоца

Администартивни радник
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за
заснивање радног односа утврђених у члану
24. Став 1. Закона о раду („Сл.гл.РС” бр.24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС,
113/17 и 95/18 - аут.тумачење), кандидат мора
да испуњава и посебне услове прописане члановима 139,140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („ Сл.гл.РС”
БР.88/17, 27/18 - и други закони и 10/2019) и
то :одговарајуће образовање у складу са чланом 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања под одговарајућим образовањем подразумева се високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалситичке академске студије) или
на основним студијама у трајању од најмање
четри године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године ; одговарајући степен и врсту образовања у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС- Просветни
гласник” број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/2017, 3/17 и 13/2018) за рад на рандом месту
наставника српског као нематерњег језика ; да
има психичку, физичку и здраствену способност
за рад са децом и ученицима ; 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, 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 правом без обзира на изречену
кривичну санкцију и за које није у складу са
законом утврђено дискиминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије, 5) да
зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. У складу са чланом
142. Закона о основама система образовања и
васпитања, кандидат мора да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких
дисциплинастечено на високо школској установи у току студија или након дипломирања,
од најмње 30 бодова од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са Европским система преноса
бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке И технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. За радно место административни радник
кандидати треба да имају средње образовање
- економски техничар. ОСТАЛО: Уз пријавни
формулар кандидати достављају следећу документацију: - потписану биографију кандидата
- извод из матичне књиге рођених - уверење
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о држављанству Републике Србије - оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању
- доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
(потврду високошколске установе о броју бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу или
доказ о положеним испитима из педагогије И
психологије) - уверење из МУП-а из казнене
евиденције- доказ о знању језикаик на којем
се изводи остварује образовно - васпитни рад у
школи доставља се уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику - доказ да
кандидат има психичку, физичку и здраствену
способност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити школи пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на
конкурс је осам (8) дана од дана објављивања
у листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање, као ни
копије докумената које нису оверене од стране
надлежног органа.
Пријаве слати на горе наведену адресу.

ОШ „ЋАМИЛ СИЈАРИЋ”
36300 Нови Пазар, Руђера Бошковића бб
тел. 020/383-883

Наставник физичког и здраственог
васпитања
Наставник технике и технологије
са 70% радног времена

Наставник српског и босанског
језика
са 90% радног времена

Наставник биологије

са 70% радног времена

Наставник разредне наставе

за остваривање васпитног рада на
босанском језику

Наставник разредне наставе
Наставник историје
Наставник математике
Наставник српског и босанског
језика
Наставник музичке културе
Психолог
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,
27/18, 10/19,27/18 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, 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 правом
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.
Услови за пријем у радни однос доказују се
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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 саставни део пријаве на конкурс. Доказ о поседовању психичке, физичке
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
стечениом средњим, вишим или високим образовањем на српском и босанском језику или да
је кандидат положио испит из наведених језика
по програм одговарајуће високошколске установе, сходно члану 141. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 88/17,27/18 и 10/19). Прописани степен и врста образовања за радна
места: У погледу степена и врсте образовања
потребно је да кандидати имају одоговарајући
степени врсту образовања сходно Правилнику
о степену 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. године, чије одредбе нису у супротности са Правилником. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА: 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. 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, 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 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 (не
старије од шест месеци), 4. Одговарајући доказ
којим се доказује знање српског и босанског
језика (за радно место под тачком 3 конкурса),
сходно члану 141. Закона о основама система образовања и васпитања . Рок за доставу
пријава на конкурс је 8 дана и почиње да тече
почев од дана објављивања у листу „Послови”.
Ближе информације 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 основама система образовања („Сл. гласник „број 88/17). Разговор се
обавља у циљу процене познавања струке и
послова прописаних наставним планом и програмомза радно место за које је кандидат конкурисао : проценае 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства, а потребну документацију (доказе) заједно са одштампаним пријавним форму-

ларом доставити школи на горе наведену адресу. Пријаве које не испуњавају услове конкурса
у погледу прописаног степена и врсте образовања, односно одговарајућег образовања, прописаног занимања (стручног назива), пријаве
које буду непотпуне (не садрже све захтеване доказе о испуњености услова конкурса) и
неблаговремене неће се узимати у разматрање
приликом одлучивање у поступку пријема у
ради однос.

ОШ „МУР НОВИ ПАЗАР”
36300 Нови Пазар, Мур бб
тел. 020/383-130

Наставник српског језика као
нематерњег (разредна настава)
са 60% норме

Референт за финансијско рачуноводствене послове
Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат мора 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) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здраствену 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 малолетмог лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обтира 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 за пријем у радни однос доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада. Доказ да кандидат има одговарајуће
образовање, да није осуђивано правоснажном
пресудом. да има држављанство Републике
Србије и да зна српски и босански језик морају
бити саставни део пријаве на конкурс. Наставник мора имати образовање сходу члану 140.
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17,2718
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. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник „РС”, бр. 88/17, 27/18 и
10/19). Прописани степен и врста образовања:
У погледу степена и врсте образовања, потребно је да кандидати имају одговарајући степен и
врсту образовања, сходно Правилнику о степену 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
424/1 од 30.08.2019. године, чије одредбе нису
у супротности са Правилником. За радно место
под редним бројем 1. Осим основних и мастер
студија, предвиђеним Правилником о степену
И врсти образовања наставника И стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”,
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број 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18
И 11/19) потребно је доставити и уверење о
положеним испитима из Методике с основама
глогодидактике, Методике наставе српског као
нематерњег језика, Методичке праксе И српског језика контакту са мађарским / словачким
језиком или лингвистику за остале националне мањине. За радно место под редним бројем
2. Потребно је да лице има завршену средњу
школу економског смера. За радно место под
редним бројем 3. Потребно је да лице има
основну школу. Рок за доставу пријава на
конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног
дана од дана објављивања у листу „ Послови”.
Уз пријаву (пријавни формулар) на конкурс
потребно је доставити документа: 1. Оригинал
или оверену копију дипломе, односно уверење,
којим доказује одговарајуће образовање; 2.
Оригинал уверење о држављанству; 3. Доказ
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна у трајању најмање три месеца,као ми за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица или родоскрнуће, за кривична дела примања или давања
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 4. Одговарајући доказ којим се доказује
знање српског језика и босанског језика, сходно члану 141. Закона о основама система
образовања и васпитања. Разговор са кандидатима: Конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима са листе сачињене на основу
члана 154. став 6. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС” б бр. 88/17). Разговор се обавља у циљу
процене познавања струке и послова прописаних наставним планом и програмом за радно
место за које је кандидат конкурисао; процене професионалних карактеристика, вештине
комуницирања, ставова и мотивације кандидата за рад у школи, додатно знање и вештине.
Пријаве и пријавни формулар који кандидат
попуњава са сајта Министарства и потребним
документима слати на горе наведену адресу,
са ознаком „За конкурс”, или лично доставити
управи школе. Кандидати који не испуњавају
услове конкурса у погледу прописаног степена и врсте образовања, одговарајућег високог
образовања, прописаног занимања (стручног
назива), пријаве коју буду непотпуне (не садрже све захтеване доакзе о испуњености услова
конкурса) и неблаговремене, неће се узимати
у разматрање приликом одлучивање приликом
одлучивања о пријему у радни однос. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства, а потребну
документацију (доказе) заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају горе на
наведену адресу.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
36300 Нови Пазар
36314 Штитаре
Осаоница бб
тел. 020/351-393

Наставник српског језика

са 95% за рад у матичној школи у
Осаоници

Наставник српског језика

са 95% норме за рад у издвојеном
одељењу у Белим Водама

Наставник математике

са 88% норме, за рад у матичној школи
у Осаоници
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник математике

са 88% норме, за рад у издвојеном
одељењу у Белим Водама

Наставник енглеског језика

са 60% норме за рад у издвојеном
одељењу у Белим Водама

Наставник разредне наставе

за рад и у издвојеном одељењу у Крћу
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем у радни однос утврђене чланом
139. Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, број
88/2017,27/2018- др. закон,10/2019, 27/2018
- др. закон и 6/2020), и то: 1) да имају одговарајуће образовање, 2) да имају психичку,
физичку и здраствену 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 нај- мање 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 кривич- но дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њих није, у скалду са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4)
држављанство Републике Србије, 5) да знају
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 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 и босански језик, морају бити саставни део пријаве на конкурс. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду. Наставник мора
имати одговарајуће образовање сходно члану
140. Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник”, број 88/17,
27/18, 10/19 и 6/2020). Потребна документа:
Уз пријаву (пријавни формулар) на конкурс је
потребно доставити: 1. Оригинал или оверена копија 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 старији од 6 месеци. 4.
Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дечо за које је изречена
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злоостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 5. Одговарајући доказ којим
се доказује знање српског и босанског језика,
сходно члану 141. Закона о основама система
образовања и васпитања. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства, а потребну документацију(доказе) заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају ОШ „Доситеј
Обрадовић” Осаоница, Нови Пазар. Разговор
са кандидатима: Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе сачињенњ у

складу са чланом 154. Став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 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: процене професионалних карактеристика, вештине комуницирања, ставова и
мотивације кандидата за рад у школи, и додатно знање и вештине. Пријаве (пријавни формулар) са потребним доказима о испуњености
услова за пријем у радни, односно заснивање
радног односа слати на адресу Основна школа
„Доситеј Обрадовић” Осаоница бб, 36314 Штитаре, Нови Пазар, са ознаком „ЗА КОНКУРС”,
или лично доставити управи школа. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Информације се могу добити на наведеној
адреси и кандидати могу слати пријаве на исту.
Рок за доставу пријаве на конкурс је 8 дана од
дана објављивања у листу „Послови”. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе на горе наведени број телефона или адресу.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋА” НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића бб
тел. 020/385-710, 020/385-709

Наставник основи информатике и
рачунарства
Наставник српског језика
(нематерњи)
4 извршиоца

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник музичке културе
2 извршиоца

Библиотекар
Наставник математике
Психолог школе
Радник на одржавању хигијене

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са ради ради неге детета
УСЛОВИ: За тачку 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 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) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („ Сл. гласник
РС- Просветни гласник број 11/2012,15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и
13/2018). 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 интердисциплинарне, 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 предмета ; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четри године, по прописима који су уређивали високо образовање до
20.05.2020. | Број 882 |
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10. септембра 2005. године. Кандидат мора да
има: 1.одговарајуће 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
малолетног 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 законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. има држављанство 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 васпитања доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају 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 бодова, од којих је по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова. Услови за кандидате под тачком 8 овога конкурса су: У радни однос може да буде примљено лице под
условима прписаним законом ако има: 1. има
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 најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици одузимање малолетног лица, запушање и злостављање малолетног 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 правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у скалду са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 4. има држављанство
Републике Србије 5. зна српски језик Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства, а потребну
документацију, заједно са одштамоаним пријавним формуларом доставља установи са потребном документацијом. Провера психофизичке
способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања.
Конкурс остаје итворен 8 (осам) дана од дана
објављивања у листу „Послови”. Пријаве слати
на адресу на горе наведену адресу.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

НОВИ СА Д
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „20. ОКТОБАР”

21460 Врбас, Пете пролетерске бригаде 1-3

Оглас објављен у публикацији „Послови” број
869 од 19.02.2020. године, поништава се за
радно место чистачице - 3 извршиоца.

ОСНОВНА ШКОЛА
„20. ОКТОБАР”

21460 Врбас, Пете пролетерске бригаде 1-3

Наставник предметне наставе музичка култура
за 75% норме

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања прописаног чл. 140, 141 и 142 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, број 88/2017 и 27/2018 - др.
закон, 10/2019), чланом 3 став 1 тачка 1а) Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017 и 3/2017, 13/2018 и 11/2019); да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; извршена психолошка процена способности за рад
са децом и ученицима; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик
на којем се изводи образовно-васпитни рад;
неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију и непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУДОВИТ ШТУР”
Кисач, Железничка 3

1. Педагог школе

потребно знање српског и словачког
језика

2. Наставник физике

са 80% радног времена, настава се
изводи на српском и словачком језику

3. Наставник физичког васпитања

са 65% радног времена, настава се
изводи на српском и словачком језику

4. Наставник ликовне културе

3 извршиоца
УСЛОВИ: да кандидат има завршену основну
школу; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
има дрављанство Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, нити
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и непостојање дискриминаторног понашања на страни
кандидата, утврђеног у складу са законом; да
зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: доказ о држављанству (уверење
о држављанству, не старије од шест месеци,
оригинал или оверена копија); извод из МК
рођених (оригинал или оверена копија); оверен препис/фотокопију дипломе/сведочанства
о стеченом образовању; доказ о знању српс-
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ког језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима);
доказ (оригинал или оверена копија) о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 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 или оверен препис/фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту - само за наставника предметне наставе; доказ о неосуђиваности
и о непостојању дискриминаторног понашања,
не старије од шест месеци; пријава се подноси на формулару за пријаву на конкурс, који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(обавезно назначити адресу и број телефона);
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор
школе. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор биће упућени на психолошку процену
способности коју врши надлежна служба за
запошљавање, о чему ће кандидати бити накнадно обавештени. Пријаве треба послати на
горе наведену адресу, са назнаком „Пријава за
конкурс”, поштом или лично донети.

са 70% радног времена, настава се
изводи на словачком језику, потребно
знање српског и словачког језика

5. Наставник технике и технологије
са 60% радног времена

6. Наставник хемије

са 50% радног времена

7. Референт за финансијскорачуноводствене послове

са 50% радног времена, потребно знање
српског и словачког језика
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање, у радни однос на радно место педагог
школе и наставник предметне наставе-наставник физике, наставник физичког васпитања,
наставник ликовне културе, наставник технике и технологије, наставник хемије, може да
буде примљено лице ако је стекло VII степен
стручне спреме (мастер академске студије или
основне студије у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године), у
складу са чланом 140. став 1. и 2. и чланом 142
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/2017,
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27/2018, 10/2019 и 6/2020) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС- Просветни гласник” број 11
/2012, 15/13, 2/16, 11/16, 27/17, 3/17, 13/2018 и
11/2019). У радни однос на радно место референт за финансијско-рачуноводствене послове
може да буде примљено лице ако је стекло IV
степен стручне спреме (средња школа у четворогодишњем трајању); 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3. није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвњење, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство
Републике Србије; 5. зна српски и словачки
језик,у складу са чланом 139. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и
6/2020). Докази о испуњености услова из тачке
1. 3. 4. и 5. саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ из тачке 2. прибавља се пре закључења
уговора о раду. Кандидат попуњава пријавни
фолмулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним фолмуларом доставља на адресу: Основна школа
„Људовит Штур”, 21211 Кисач, Железничка 3,
са назнаком „За конкурс“.

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.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА”

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019)
и то: да има одговарајуће високо образовање,
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласнику РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Нови Сад, Сељачких буна 51а

Оглас објављен у публикацији „Послови” број
872, од 11.03.2020. године, поништава се у
целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА”
Нови Сад, Сељачких буна 51а

1. Наставник разредне наставе
5 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019)
и то: да има одговарајуће високо образовање,
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласнику РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
Бесплатна публикација о запошљавању

2. Наставник српског језика
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019)
и то: да има одговарајуће високо образовање,
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласнику РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

3. Наставник географије

4. Наставник биологије
са 60% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019)
и то: да има одговарајуће високо образовање,
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној

школи („Сл. гласнику РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

5. Наставник грађанског васпитања
са 90% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019)
и то: да има одговарајуће високо образовање,
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника који изводе образовно-васпитни рад
из изборних предмета у основној школи („Сл.
гласнику РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017) - други
циклус основног 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 полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

6. Наставник математике
са 80% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019)
и то: да има одговарајуће високо образовање,
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласнику РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечно20.05.2020. | Број 882 |
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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.

7. 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, 27/18 - др. закони и 10/2019) да има
основно 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 кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

8. Мајстор одржавања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019) да има
средње образовање трогодишње или четворогодишње електротехничке струке; столарске,
водоинсталатерске да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи
и то: доказ о одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипломе траженог степена
и врсте образовања, односно уверења - ако
диплома није издата); уверење или потврда о
неосуђиваности за горенаведена кривична дела
и да није утврђено дискриминаторно понашање
које издаје надлежна полицијска управа (не
старије од 6 месеци); уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или
оверена фотокопија); извод из матичне књиге
рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија); уколико кандидат није стекао
одговарајуће образовање на српском језику,
у обавези је да достави доказ да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или
оверена фотокопија); уверење о психичкој,
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физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Уз наведену
документацију кандидат треба да приложи и
пријаву на конкурс која треба да садржи име и
презиме, адресу пребивалишта или боравишта,
контакт телефон кандидата; радну биографију
и оверену копију дозволе за рад (лиценце) уколико је кандидат поседује. Кандидати који буду
изабрани у ужи избор, биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши Национална служба за
запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као и
пријаве са неовереном документацијом, неће
се узимати у разматрање. Пријаве са потребном документацијом доставити са назнаком „За
конкурс”, на горе наведену адресу.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Нови Сад, Владимира Перића Валтера 4

Предавач за ужу област Финансије
на одређено време од 5 година,
предавач

УСЛОВИ: магистар наука, односно најмање специјалиста академских студија - економске науке; објављени научни, односно стручни радови
у научним часописима и зборницима, са рецензијама, најмање пет, из уже области за коју се
кандидат бира; способност за наставни рад;
држављанство Републике Србије. Напомена:
лице које је правоснажном пресудом осуђено
за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи, не може
стећи звање наставника. Уз пријаву на конкурс
кандидати подносе: оверене фотокопије диплома о завршеним основним и последипломским студијама; биографију; списак научних и
стручних радова, као и саме радове; доказ о
држављанству. Рок за пријаву на конкурс је 8
дана од дана објављивања у листу „Послови”
Националне службе за запошљавање. Пријаве
се могу поднети лично радним даном на адресу
школе: Владимира Перића Валтера 4, Нови Сад,
или путем поште. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Комисија ће у
року од 60 дана, од дана истека рока за пријаву
на конкурс, сачинити извештај о пријављеним
кандидатима и ставити га на увид јавности на
период од 8 дана, о чему ће кандидати бити
обавештени путем огласне табле и сајта школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ”

21000 Нови Сад, Раваничка 2

1. Наставник разредне наставе
2. Наставник биологије
70% норме часова

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане у чл. 139, 140 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” број: 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019
и 6/2020), да има високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, мастер струковне студије); на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; изузетно: на студијама првог степена (основне академске студије,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године

или више образовање, а сходно важећем Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број:
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) за тражена
радна места. У радни однос у установи може да
буде примљено лице, под условима прописаним
законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
од тачке 1), 3)-5) овог члана саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Додатна знања: дозвола за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника; знање рада на рачунару.
Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ „Јован
Поповић” Нови Сад, Раваничка 2. Рок трајања
конкурса је 8 дана од дана објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

Нови Сад, Филипа Филиповића 3

Оглас објављен у публикацији „Послови” број
872, од 11.03.2020. године, поништава се у
целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

Нови Сад, Филипа Филиповића 3

1. Наставник разредне наставе
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019)
и то: да има одговарајуће високо образовање,
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласнику РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
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2. Наставник у продуженом боравку
(наставник разредне наставе)
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019)
и то: да има одговарајуће високо образовање,
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласнику РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

3. Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139, 140, 142 и 144 Закона основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019)
и то: да има одговарајуће високо образовање,
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласнику РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

4. Наставник техничког образовања
и васпитања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019)
и то: да има одговарајуће високо образовање,
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласнику РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
Бесплатна публикација о запошљавању

је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

5. Чистачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019) да има
основно 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 кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

6. Кувар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019) да
има средње образовање - кулинарске 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 изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

7. Сервирка

са 77% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019) да има
средње образовање било које врсте; 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 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: Докази: кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи и то: доказ о одговарајућем образовању, (оверена фотокопија
дипломе траженог степена и врсте образовања, кандидати који су завршили други степен, достављају и диплому са основних академских студија), односно уверења - ако диплома
није издата); уверење или потврда о неосуђиваности за горенаведена кривична дела и
да није утврђено дискриминаторно понашање
које издаје надлежна полицијска управа (не
старије од 6 месеци); уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или
оверена фотокопија); извод из матичне књиге
рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија); уколико кандидат није стекао
одговарајуће образовање на српском језику,
у обавези је да достави доказ да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или
оверена фотокопија); уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Уз наведену
документацију кандидат треба да приложи и
Пријаву на конкурс која треба да садржи име и
презиме, адресу пребивалишта или боравишта,
контакт телефон кандидата; радну биографију
и оверену копију дозволе за рад (лиценце) уколико је кандидат поседује. Кандидати који буду
изабрани у ужи избор, биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши Национална служба за
запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као и
пријаве са неовереном документацијом, неће
се узимати у разматрање. Пријаве са потребном документацијом доставити са назнаком „За
конкурс”, на горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”
Куцура, Ослобођења 6

1. Психолог

са познавањем русинског језика, са 50%
норме часова
УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају потребну документацију у року од
8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс се објављује у недељном листу „Послови”
Националне службе за запошљавање. Конкурс
спроводи Конкурсна комисија именована од
стране директора школе. Кандидат за радно
место у установи треба да испуњава услове из
члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) има одговарајуће
образовање - за радно место: психолог са
познавањем русинског језика према одредбама члана 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС” број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020), и
одредбама Правилника о врсти стручне спре20.05.2020. | Број 882 |
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Наука и образовање

ме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019);
б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) 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 кривично дело примање мита или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; (уверење не старије
од 6 месеци); г) има држављанство Републике Србије; (уверење не старије од 6 месеци)
д) зна српски језик, и језик на којем остварује
образовно васпитни рад (за радно место психолог са познавањем русинског језика кандидат
мора да познаје и русински језик) - (стечено
средње, више или високо образовање на језику
на коме се остварује образовно-васпитни рад
или положен испит из тог језика по програму
одговарајуће високошколске установе). 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 рад. Пријаве са
документацијом достављају се на адресу: ОШ
„Братство јединство” у Куцури, Ослобођења 6,
21466 Куцура, са назнаком „За конкурс за радно
место психолог са познавањем русинског језика
са 50% норме”. Фотокопије докумената морају
бити оверене. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће узимати у разматрање.

Наставник математике
УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају потребну документацију у року од 8
дана од дана објављивања конкурса. Конкурс се
објављује у недељном листу „Послови” Националне службе за запошљавање. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране
директора школе. Кандидат за радно место у
установи треба да испуњава услове из члана
139. Закона о основама система образовања и
васпитања, и то: а) има одговарајуће образовање за радно место наставник математике кандидат треба да има образовање према одредбама члана 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС” број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020), и
одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019); б)
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; в) 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 кривично дело примање мита или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; (уверење не старије од 6 месеци) г) има држављанство Републике Србије; (уверење не старије од
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6 месеци) д) зна српски језик, 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. Пријаве са документацијом достављају се на адресу: ОШ „Братство
јединство” у Куцури, Ослобођења 6, 21466 Куцура, са назнаком „За конкурс за наставника математике са 100% норме”. Фотокопије докумената
морају бити оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

Чистачица
УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају потребну документацију у року од 8
дана од дана објављивања конкурса. Конкурс се
објављује у недељном листу „Послови” Националне службе за запошљавање. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране директора школе. Кандидат за радно место
у установи треба да испуњава услове из члана
139. Закона о основама система образовања и
васпитања, и то: а) има одговарајуће образовање за радно место чистачица треба да има
образовање из члана 62 Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Братство
јединство” Куцура (дел. бр. 203/2018 -23.03.2018,
дел.бр.775/2018-13.9.2018, 672/2019-13.09.2019,
929/2019-31.12.2019. - измене и допуне): основно образовање (сведочанство о завршеној основној школи); б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
в) 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
кривично дело примање мита или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; (уверење не старије од 6 месеци); г) има
држављанство Републике Србије; (уверење не
старије од 6 месеци); д) зна српски језик. 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. Пријаве са документацијом достављају се на адресу: ОШ „Братство
јединство” у Куцури, Ослобођења 6, 21466 Куцура, са назнаком „За конкурс за радно место чистачица „. Фотокопије докумената морају бити
оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће узимати у разматрање.

Наставник енглеског језика
са 88,89% норме часова

Наставник физике

са 60% норме часова

Наставник математике
са 77,78% норме часова

Наставник физичког васпитања

са познавањем русинског језика, са 65%
норме часова

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове
УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства про-

свете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају потребну документацију у року од
8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс се објављује у недељном листу „Послови”
Националне службе за запошљавање. Конкурс
спроводи Конкурсна комисија именована од
стране директора школе. Кандидат за радно
место у установи треба да испуњава услове из
члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) има одговарајуће
образовање, за радно место: наставник енглеског језика, наставник физике, наставник математике, наставник физичког васпитања кандидат треба да има образовање према одредбама
члана 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС” број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020), и
одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019); за радно место дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове
треба да има образовање из члана 50 Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Братство јединство” Куцура (дел.
бр. 203/2018 - 23.03.2018, дел. бр.775/2018
- 13.9.2018, 672/2019 - 13.09.2019, 929/2019 31.12.2019. - измене и допуне): високо образовање (на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама,
по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године, и то:
економског, рачуноводственог или финансијског смера, - на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године и то:економског,рачуноводственог или финансијског смера.) - (диплома о стеченом високом образовању), б) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; в) 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 кривично дело
примање мита или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење не старије од 6 месеци); г)
има држављанство Републике Србије (уверење
не старије од 6 месеци); д) зна српски језик,
и језик на којем остварује образовно васпитни
рад (за радно место наставник физичког васпитања са познавањем русинског језика кандидат мора да познаје и русински језик) - (стечено средње, више или високо образовање на
језику на коме се остварује образовно-васпитни
рад или положен испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе).
За радно место дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене послове, кандидат уз пријаву, поред горе наведене документације, доставља и доказ о познавању рада на
рачунару и доказ о најмање три године радног
искуства. 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. Пријаве са документацијом достављају се
на адресу: ОШ „Братство јединство” у Куцури,
Ослобођења 6, 21466 Куцура, са назнаком „За
конкурс за радно место наставник енглеског
језика са 88,89% норме”, односно „За конкурс за
радно место наставник физике са 60% норме”,
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односно „За конкурс за радно место наставник
математике са 77,78% норме”, односно „За конкурс за радно место наставник физичког васпитања са поз. рус. језика са 65% норме”, односно „За конкурс за радно место дипломирани
економиста за финансијско-рачуноводствене
послове”. Фотокопије докумената морају бити
оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
21465 Бачко Добро Поље, Маршала Тита 85

Наставник предметне наставе српски језик
са 94,44% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће
услове: кандидат за радно место наставник предметне наставе - српски језик треба да испуњава услове из члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања, као и да има
одговарајуће образовање у складу са чланом
140 и 142. Закона о основама система образовања и васпитања за радно место наставника,
васпитача и стручног сарадника (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, или основне
студије у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10.09.2005. године) и Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17 и 13/18, 11/2019). Кандидат мора да
има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова,од којих најмање
шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи,у складу са Европским системом преноса бодова, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 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
кривично дело примање мита или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
има држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 1. оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању,
2. уверење о држављанству Републике Србије
не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија), 3. извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија),
4. доказ о знању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику), 5. доказ о неосуђиваноси за
кривична дела из чл. 139. став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања
(оригинал или оверена фотокопија не старије
од 6 месеци),кратку биографију. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране директора. Кандидати попуњавају пријавни формулар доступан на званичној инетрнет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и са одштампаним формуларом достављају горе наведену документацију.
Кандидати чије су пријаве благовремене, потБесплатна публикација о запошљавању

пуне и испуњавају услове конкурса упућује се
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши НСЗ применом
стандардизованих поступака о цему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт телефоне које су навели у својим пријавама. Доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
кандидат је дужан да прибави пре закључења
уговора о раду. Пријаве са потребном документацијим достављају се у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови”, на адресу Основне школе „Вук Караџић”,
21465 Бачко Добро Поље, Маршала Тита 85,
са назнаком „За конкурс за наставника српског
језика”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
на конкурс се неће узети у разматрање, као
ни фотокопије документа која нису оверена од
стране надлежног органа (јавног бележника,
органа градске или општинске управе, суда).
Ближа обавештења могу се добити код секретара школе од 9.00 до 13.00 часова, на телефон: 021/724-029.

Стручни сарадник - библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће
услове: кандидат за радно место стручни сарадник-библиотекар треба да испуњава услове из
члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања, као и да има одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 и 142. Закона о основама система образовања и васпитања
за радно место наставника, васпитача и стручног сарадника (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, или основне студије у трајању од
најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године) и Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр.
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и
13/18, 11/2019). Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова,од којих најмање
шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи,у складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 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 кривично дело примање мита или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство
Републике Србије; зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 1. оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању,
2. уверење о држављанству Републике Србије
не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија), 3. извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија),
4. доказ о знању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику), 5. доказ о неосуђиваноси за
кривична дела из чл. 139.став 1 тачка 3 Закона

о основама система образовања и васпитања
(оригинал или оверена фотокопија не старије
од 6 месеци),кратку биографију. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране директора. Кандидати попуњавају пријавни формулар доступан на званичној инетрнет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и са одштампаним формуларом достављају горе наведену документацију.
Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и испуњавају услове конкурса упућује се
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши НСЗ применом
стандардизованих поступака о цему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт телефоне које су навели у својим пријавама. Доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
кандидат је дужан да прибави пре закључења
уговора о раду. Пријаве са потребном документацијим достављају се у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови” на
адресу Основне школе „Вук Караџић”, 21465
Бачко Добро Поље, Маршала Тита 85, са назнаком „За конкурс за стручни сарадник - библиотекар”. Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс се неће узети у разматрање, као
ни фотокопије документа која нису оверена од
стране надлежног органа (јавног бележника,
органа градске или општинске управе, суда).
Ближа обавештења могу се добити код секретара школе од 9.00 до 13.00 часова, на телефон: 021/724-029.

Чистачица
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос прописани су чланом 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 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 кривич- на дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Докази о испуњености услова: 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 образовања и васпитања (доступан
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја);
2. доказ о одговарајућем образовању - основно образовање (први степен стручне спреме), у
складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ „Вук Караџић” (оригинал или оверена фотокопија дипломе траженог
степена и врсте образовања, односно уверења,
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 малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
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за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (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); 6) да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, краћу биографију. Конкурс спроводи
Конкурсна комисија коју именује директор школе. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос сходно члану
139. Закона о основама система образовања и
васпитања, у року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. 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. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање, као ни фотокопије
документа која нису оверена од стране надлежног органа (јавног бележника, органа градске
или општинске управе). Разговор са кандидатима биће обављен у службеним просторијама
Основне школе „Вук Караџић”, Маршала Тита
85. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве са
потребном документацијом послати на адресу:
ОШ „Вук Караџић”, Маршала Тита 85, 21465
Бачко Добро Поље, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у часопису НСЗ „Послови”. Пријаве се подносе 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,
у периоду од 8.00 до 13.00 часова, на телефон:
021/724-029.

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

1. Наставник предметне наставе
математике
3 извршиоца

2. Наставник предметне наставе
информатике и рачунарства
3. Наставник разредне наставе
4. Наставник у продуженом боравку
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019):
1) одговарајуће високо образовање из члана
140. Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, нити за кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или 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-
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цију и за које није, у складу са законом,утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) знање српског језика.

5. Дипломирани економста за
финансијско-рачуноводствене
послове

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019): 1) да
има одговарајуће високо образовање на основним академским студијима у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким
струковним студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописиу који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године - економски смер; 2)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, нити
за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и за које
није, у складу са законом,утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике
Србије; 5) знање српског језика.

ОСТАЛО: Документа која се достављају: пријавни формулар преузет са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; траженог
степена и врсте образовања, односно уверења
- ако диплома није издата, доказ о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или оверена фотокопија, извод
из матичне књиге рођених са холограмом; оригинал или оверена фотокопија, оверена фотокопија доказа о знању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику); доказ о неосуђиваности и
о непостојању дискриминаторног понашањакоје издаје надлежна полицијска управа (не
старије од 6 месеци), доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни однос и уђу у ужи избор
биће упућени на претходну психолошку процену за рад са децом и ученицима у НСЗ. Рок
за пријављивање кандидата је 4 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве се достављају
на адресу: ОШ „Ђорђе Натошевић” Нови Сад,
Максима Горког 54, са назнаком „За конкурс”.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе на телефон: 021/6612-957, лок 3.

6. Мајстор одржавања

21220 Бечеј, Доситејева

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/18 - др. закони и 10/19): 1) да има
одговарајуће средње образовање, и то: трећи
или четврти степен стручне спреме-електро,
столарске или водоинсталатерске струке.; 2)
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију и за које није, у складу са
законом,утврђено дискриминаторно понашање;
4) држављанство Републике Србије; 5) знање
српског језика.

Обавештење

7. Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/19): 1) да
има основно образовање; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, нити за кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело

ШОСО „БРАТСТВО”

У складу са Инструкцијом Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије број: 610-00-326/2020-04 од 12.05.2020.
године, обавештавају се сва заинтересована
лица да се рок за подношење пријава на конкурсе за пријем у радни однос на неодређено
време у ШОСО „БРАТСТВО”, 21220 Бечеј, Доситејева, 11 објављене у публикацији „Послови”
од 04.03. и од 18.03.2020. године продужава до
06.06.2020. године.

САОБРАЋАЈНА ШКОЛА
„ПИНКИ”

21000 Нови Сад, Шумадијска 12а

1) Наставник практичне наставе за
део обука вожње
3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер,
односно дипломирани инжењер саобраћаја,
одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт; наставник практичне наставе саобраћајне струке;
саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски
саобраћај или друмски и градски саобраћај и
транспорт; мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије
из саобраћајног инжењерства на студијском
програму, односно модулу: друмски и градски
саобраћај и транспорт - транспорт; друмски
и градски саобраћај и транспорт - безбедност
друмског саобраћаја; саобраћај и транспорт;
дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије из саобраћајног
инжењерства на студијском програму, односно
модулу: друмски и градски саобраћај и транс-
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порт-транспорт; друмски и градски саобраћај
и транспорт - безбедност друмског саобраћаја;
саобраћај и транспорт; специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне
струковне студије из саобраћајног инжењерства
на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;
струковни инжењер саобраћаја, завршене
основне струковне студије из саобраћајног
инжењерства на студијском програму, односно
модулу: друмски и градски саобраћај, друмски
саобраћај; возач моторних возила - инструктор; инструктор вожње. Кандидат мора да има
и положен специјалистички испит за возача
моторних возила - инструктора или инструктора вожње.

2) Наставник практичне наставе
за област саобраћај (друмски
саобраћај)
4 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер,
односно дипломирани инжењер саобраћаја,
одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт; саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски
саобраћај или друмски и градски саобраћај и
транспорт; мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије
из саобраћајног инжењерства на студијском
програму, односно модулу: друмски и градски
саобраћај и транспорт - транспорт, друмски и
градски саобраћај и транспорт - безбедност
друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт;
дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије из саобраћајног
инжењерства на студијском програму, односно
модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт - транспорт, друмски и градски саобраћај
и транспорт - безбедност друмског саобраћаја,
саобраћај и транспорт; специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне
струковне студије у области саобраћајног
инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај; струковни инжењер саобраћаја,
завршене основне струковне студије у области
саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај; наставник практичне наставе саобраћајне струке; Кандидат поред
напред наведеног одговарајућег образовања
треба да има претходно стечено трогодишње
или четворогодишње образовање за један од
образовних профила: возач моторних возила;
техничар унутрашњег транспорта или техничар
друмског саобраћаја.

3) Наставник предметне наставе
наставе за област саобраћај
(друмски саобраћај)
4 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер саобраћаја;
дипломирани саобраћајни инжењер; мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, мастер инжењер
саобраћаја, претходно завршене основне
академске студије у области саобраћајног
инжењерства на студијском програму, односно
модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт - транспорт, логистика, железнички саобраћај и транспорт, саобраћај и транспорт, ако
су на основним академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области
предмета, мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у
области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градБесплатна публикација о запошљавању

ски саобраћај и транспорт - безбедност друмског саобраћаја, друмски и градски саобраћај
и транспорт - саобраћај, друмски и градски
саобраћај и транспорт - транспорт, саобраћај и
транспорт, ако су на основним академским или
мастер студијама изучавани наставни садржаји
из области предмета;

4) Наставник предметне наставе
наставе за област саобраћај
(ПТТ саобраћај)
УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер,
односно дипломирани инжењер саобраћаја,
одсек ПТТ саобраћај; мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, студијски програми, односно модули:
поштански саобраћај и мреже, поштански саобраћај и телекомуникације;

5) Наставник предметне наставе Технологија материјала
са 63% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије;
дипломирани инжењер металургије; дипломирани инжењер машинства; професор хемије;
дипломирани саобраћајни инжењер, односно
дипломирани инжењер саобраћаја; дипломирани хемичар; дипломирани инжењер хемије;
дипломирани инжењер хемије, смерови аналитички или биооргански; дипломирани хемичар опште хемије; дипломирани хемичар за
истраживање и развој; дипломирани хемичар,
смер хемијско инжењерство; мастер инжењер
технологије, претходно завршене основне
академске студије у области технолошког
инжењерства;

6) Наставник предметне наставе енглески језик
са 78% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани
филолог за енглески језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм Англистика;
студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски
програм или главни предмет, односно профил
Енглески језик и књижевност); мастер професор предметне наставе (претходно завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет.

7) Наставник предметне наставе
наставе - предмети из правне
области (Устав и права грађана,
Транспортно право и шпедиција,
Пловидбено право)
са 68% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани правник; мастер правник, претходно завршене основне академске
студије у области правних наука.

8) Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове - шеф рачуноводства
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање економске струке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по
пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године; на студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; додатни услов: знање
рада на рачунару.

9) Чистач - чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен образовања, основно образовање
ОСТАЛО: Кандидати морају да имају: 1) одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да имају држављанство Републике Србије
и 5) да знају српски језик (језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад). Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет
странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, кандидати достављају
краћу биографију (CV) и потребну докуметацију: 1. оверену копију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; 2. уверење из
казнене евиденције МУП-а да нису осуђивани, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену копију,) и 3. уверење о држављанству,
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену копију). Доказ о знању српског језика,
на којем се изводи образовно-васпитни рад у
школи се доставља само уколико образовање
није стечено на српском језику. У том случају
знање српског језика се доказује прилагањем
уверења о положеном испиту из тог језика по
програму одговарајуће високошколске установе. Психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима кандидата који уђу у
ужи избор, врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих
поступака. 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. Пријаве на конкурс са потребном документацијом
доставити поштом или лично на горе наведену адресу школе, са назнаком „За конкурс”, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Саобраћајна школа
„Пинки” Нови Сад, као руковалац подацима о
личности, предузимаће све потребне техничке и организационе мере за заштиту личних
података кандидата, ради спречавања случајног или незаконитог уништења, или случајног
губитка, измена, неовлашћеног откривања,
коришћења или приступа подацима као и од
свих незаконитих облика обраде. Пријава на
конкурс мора садржати актуелни број фиксног
и мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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СРЕДЊA ШКОЛA „22. ОКТОБАР”
Жабаљ, Николе Тесле 78

Обавештење о продужењу рока за
пријаву на конкурс
У публикацији „Послови” број 872, од 11.03.
2020. године, објављен је конкурс за попуњавање следећих радних места у Средњој школи
„22. октобар” Жабаљ:

Наставник математике
Наставник практичне наставе
машинства
Наставник економске групе
предмета
Наставник стручних предмета из
области угоститељства и туризма
за 84% радног времена

Наставник машинске групе предмета
3 извршиоца

Чистачица

3 извршиоца
У тексту конкурса наведени су услови конкурса, потребна документација и рокови. Дописом
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја од 12.05.2020. године, дате су инструкције о конкурсима објављеним пре или у току
ванредног стања. У складу са инструкцијама
рок за пријаву кандидата на конкурс продужава
се до 06.06.2020. године. У свему осталом примењује се текст конкурса од 11.03.2020. године.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на телефон: 021/210-2605.

ОМШ „ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”
Нови Сад, Радничка 19а

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи са
разредним старешинством - флаута
78% радног времена, у издвојеном
одељењу у Бачком Петровцу

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће
образовање у складу са чланом 140. став 1, 2 и
3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/2017,
27/18 - други закон) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника у музичкој школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”
бр. 18/2013 и 2/2017) и то: дипломирани музичар, усмерење флаутиста; дипломирани музичар - флаутиста; академски музичар флаутиста; мастер музички уметник - професионални
статус - флаутиста; дипломирани флаутиста;
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, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом утврђено дискриминаторско понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад; 6. извод из
матичне књиге рођених. Кандидати уз попуњен
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пријавни формулар који преузимају са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја http://www.
mpn.gov.rs/ достављају: кратку биографију
или CV; оверен препис /фотокопију дипломе
о стеченом високом образовању (доставити и
додатак дипломи); уверење о држављанству;
уверење МУП-а о неосуђиваности за кривична дела из тачке 3; извод из матичне књиге
рођених. Лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (доказ подноси кандидат
пре закључења уговора о раду). Пријаве се
подносе у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Документација се подноси у оригиналу или у фотокопији
овереној од стране јавног бележника. Пријаве
слати на адресу Радничка 19а, 21000 Нови Сад.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Ближа обавештења могу
се добити у секретаријату школе на телефон:
021/662-2285.

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи са
разредним старешинством удараљке
64% радног времена

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће
образовање у складу са чланом 140. став 1, 2 и
3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/2017,
27/18 - други закон) и Правилником о степену и врсти образовања наставника у музичкој школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник” бр. 18/2013 и 2/2017) и то: дипломирани музичар - перкусиониста; мастер музички
уметник, професионални статус перкусиониста/
ударач; дипломирани музичар, усмерење перкусиониста; академски музичар перкусиониста;
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, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом утврђено дискриминаторско понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад; 6. извод из
матичне књиге рођених. 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;
оверен препис /фотокопију дипломе о стеченом високом образовању (доставити и додатак
дипломи); уверење о држављанству; уверење
МУП-а о неосуђиваности за кривична дела
из тачке 3; извод из матичне књиге рођених.
Лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ подноси кандидат пре закључења уговора о раду). Пријаве се подносе у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Документација се
подноси у оригиналу или у фотокопији овереној од стране јавног бележника. Пријаве слати на адресу: Радничка 19а, 21000 Нови Сад.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Ближа обавештења могу
се добити у секретаријату школе на телефон:
021/6622-285.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН РАДОВИЋ”
Нови Сад, Ченејска 61

Обавештење о наставку конкурса: дана
18.03.2020. године објављен је конкурс за
заснивање радног односа на неодређено време у Основној школи „Душан Радовић” из Новог
Сада, Ченејска 61, који је прекинут услед проглашења ванредног стања на територији Републике Србије. С обзиром да је 06. маја 2020.
године ступила на снагу Одлука о укидању ванредног стања, обавештавамо све заинтересоване да се конкурс за заснивање радног односа
на неодређено време наставља и да је рок за
подношење пријаве продужен до 06. јуна 2020.
године. Последњи дан за подношење пријаве
је 06.06.2020. године, дакле преостало је још
24 дана.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
21480 Србобран, Дожа Ђерђа 1

1. Наставник математике
2. Наставник математике
са 77,77 % радног времена

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за
теоријску математику и примене, дипломирани
математичар за рачунарство и информатику,
дипломирани математичар - информатичар,
професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије,
професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани
математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани информатичар,мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор
математике и информатике, мастер професор
физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор
математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи
геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар
- теоријска математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи
геометрије), професор хемије - математике,
професор географије - математике, професор
физике - математике, професор биологије математике, професор математике - теоријско
усмерење, професор математике - теоријски
смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар - механичар,
мастер професор предметне наставе. Лица која
су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене
математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике.

3) Наставник математике
на мађарском језику

УСЛОВИ: професор математике,дипломирани
математичар, дипломирани математичар за
теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар,
професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије,
професор информатике - математике, дипло-
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мирани математичар - астроном, дипломирани
математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор
математике и информатике, мастер професор
физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор
математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи
геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар
- теоријска математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи
геометрије), професор хемије - математике,
професор географије - математике, професор
физике - математике, професор биологије математике, професор математике - теоријско
усмерење, професор математике - теоријски
смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар - механичар,
мастер професор предметне наставе. Лица која
су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене
математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике.

4) Наставник српског језика
као нематерњег
УСЛОВИ: 1) професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине, 2) професор српскохрватског језика и
југословенске књижевности за наставу у школама са мађарским, русинским или румунским
наставним језиком, 3) дипломирани филолог
(србиста - српски језик и лингвистика) - мастер, 4) професор српског језика и књижевности, 5) професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком, 6) професор
српске књижевности и језика, 7) професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу, 8) дипломирани филолог српског
језика са јужнословенским језицима, 9) дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, 10) професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, 11)
професор, односно дипломирани филолог за
југословенску књижевност и српскохрватски
језик, 12) професор српскохрватског језика и
опште лингвистике, 13) професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, 14)
професор српскохрватског језика са источним
и западним словенским језицима,15) професор,
односно дипломирани филолог за југословенске књижевности и општу књижевност,16) професор југословенске књижевности са страним
језиком, 17) дипломирани филолог за српски
језик и књижевност, 18) дипломирани филолог за књижевност и српски језик, 19) мастер
филолог (студијски програми: Српски језик и
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска
филологија (српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и
компаративна књижевност), 20) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са
општом књижевношћу, Српски језик, Српска
књижевност, Српска филологија (српски језик
и лингвистика), Филологија, модули: Српски
језик и Српски језик и компаративна књижевБесплатна публикација о запошљавању

ност), 21) мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).
Лица из подтач. а) и б) која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским
програмима Српски језик и књижевност; Српска
књижевност и језик; Српска књижевност и језик
са компаратистиком; Српска филологија: српски
језик и књижевност; Србистика. Лица из става
1. тачка 1б, подтач. 3) - 20) овог члана у обавези су да положе испите из Методике с основама
глотодидактике, Методике наставе српског као
нематерњег језика, Методичке праксе и испит
из српског језика у контакту са мађарским/словачким језиком (за мађарску и словачку националну мањину) или Лингвистику у контакту
(Контактну лингвистику, Теорију језика у контакту) за остале националне мањине.
Лица из става 1. тачка 1б, подтач. 3) - 20) овог
члана треба да савладају обуку за наставу српског као нематерњег језика у трајању од 20 сати
у организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања - Центар за професионални развој запослених у образовању.

5) Наставник у разредној настави
УСЛОВИ: 1) професор разредне наставе, 2) професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, 3)
професор разредне наставе и енглеског језика
за основну школу, 4) мастер учитељ, 5) дипломирани учитељ - мастер, 6) професор разредне
наставе и ликовне културе за основну школу.

6) Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: лица са првим степеном стручне спреме, односно завршеном основном школом.

7) Наставник мађарског језика
за наставу матерњег језика и
мађарског језика са елементима
националне културе

1 извршилац (са 50% радног времена
за наставника мађарског језика као
матерњег на неодређено време и
40% наставник мађарског језика са
елементима националне културе)
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани
филолог за мађарски језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм или главни
предмет/профил мађарски језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил мађарски језик).

8) Наставник физике

са 60% радног времена
УСЛОВИ: професор физике, дипломирани
физичар, професор физике и хемије,дипломирани педагог за физику и хемију, професор
физике и основе технике, дипломирани педагог
за физику и основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар,
дипломирани физичар за примењену физику и информатику, професор физике и хемије
за основну школу, професор физике и основа
технике за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику, професор физике за средњу школу, дипломирани физичар
истраживач, дипломирани професор физике
и хемије за основну школу, дипломирани професор физике и основа технике за основну
школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за теоријску и екс-

перименталну физику, дипломирани педагог
за физику и општетехничко образовање ОТО,
дипломирани астроном, смер астрофизика,
професор физике-информатике, дипломирани физичар-медицинска физика, дипломирани
професор физике-мастер, дипломирани физичар-мастер, мастер физичар, мастер професор
физике, мастер професор физике и хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани физичар - мастер физике-метеорологије,
дипломирани физичар - мастер физике-астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани професор физике-хемије, мастер, дипломирани професор
физике-информатике, мастер, дипломирани
физичар - професор физике - мастер, дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер, дипломирани физичар
- примењена и компјутерска физика - мастер,
дипломирани физичар - примењена физика и
информатика - мастер, дипломирани физичар професор физике и основа технике за основну
школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер;
мастер професор математике и физике; мастер
професор информатике и физике; дипломирани физичар - информатичар; мастер професор
предметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским
програмима из области физике.

9) Наставник хемије на српском
и на мађарском језику
са 60% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани хемичар, професор
хемије, професор хемије и физике, професор хемије и биологије, дипломирани хемичар
опште хемије, дипломирани хемичар за истраживање и развој, дипломирани физикохемичар, дипломирани хемичар - смер хемијско
инжењерство, професор биологије и хемије,
професор физике и хемије за основну школу,
дипломирани професор биологије и хемије,
дипломирани хемичар - професор хемије,
дипломирани професор хемије - мастер, професор физике - хемије, професор географије
- хемије, професор биологије - хемије, дипломирани професор физике - хемије, мастер,дипломирани професор биологије - хемије, мастер, дипломирани педагог за физику и хемију,
дипломирани физичар - професор физике и
хемије за основну школу - мастер, дипломирани хемичар - мастер, мастер професор хемије,
мастер хемичар, мастер професор физике и
хемије, мастер професор биологије и хемије,мастер физикохемичар, дипломирани инжењер
хемије аналитичког смера; мастер професор
предметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно
завршене основне академске студије хемије.

10) Наставник физике
на мађарском језику
са 50% радног времена

УСЛОВИ: професор физике, дипломирани
физичар, професор физике и хемије,дипломирани педагог за физику и хемију, професор
физике и основе технике, дипломирани педагог
за физику и основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар,
дипломирани физичар за примењену физику и информатику, професор физике и хемије
за основну школу, професор физике и основа
технике за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику, професор физике за средњу школу, дипломирани физичар
истраживач, дипломирани професор физике
и хемије за основну школу, дипломирани професор физике и основа технике за основну
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школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог
за физику и општетехничко образовање ОТО,
дипломирани астроном, смер астрофизика,
професор физике-информатике, дипломирани физичар-медицинска физика, дипломирани
професор физике-мастер, дипломирани физичар-мастер, мастер физичар, мастер професор
физике, мастер професор физике и хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани физичар - мастер физике-метеорологије,
дипломирани физичар - мастер физике-астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани професор физике-хемије, мастер, дипломирани професор
физике-информатике, мастер, дипломирани
физичар - професор физике - мастер, дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер, дипломирани физичар
- примењена и компјутерска физика - мастер,
дипломирани физичар - примењена физика и
информатика - мастер, дипломирани физичар професор физике и основа технике за основну
школу - мастер, - дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер;- мастер професор математике и физике;
- мастер професор информатике и физике;
дипломирани физичар - информатичар;- мастер професор предметне наставе. Лица која су
стекла академско звање мастер морају имати
претходно завршене основне академске студије
на студијским програмима из области физике.

11) Наставник технике и
технологије, техничког образовања
са 60% радног времена

УСЛОВИ: професор техничког образовања,
професор технике,професор технике и информатике, професор информатике и техничког
образовања, професор техничког образовања
и машинства, професор технике и машинства,
професор машинства, професор електротехнике, професор техничког образовања и техничког цртања, професор техничког образовања
и физике, професор физике и основа технике,професор техничког образовања и хемије,
дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу,
професор физике и основа технике за основну
школу, професор техничког образовања и васпитања, професор техничког васпитања и образовања, професор политехничког образовања
и васпитања, професор политехничког васпитања и образовања, професор политехничког
образовања, професор технике и графичких
комуникација, професор производно-техничког
образовања, дипломирани педагог за техничко
образовање, дипломирани педагог за физику
и основе технике, професор основа технике и
производње, професор политехнике, професор
технике и медијатекарства, професор техничког образовања и медијатекар, дипломирани
физичар - професор физике и основа технике
за основну школу - мастер, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани професор технике и
информатике - мастер, дипломирани професор
технике - мастер, мастер професор технике и
информатике, мастер професор информатике и
технике, професор основа технике и информатике, мастер професор технике и информатике
за електронско учење, мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије
првог степена из области техничког и информатичког образовања). Наставу из предмета
одређених у ставу 1. овог члана могу да изводе
и лица која су завршила двопредметне студије
на факултету, ако су на том факултету савладала програм из тих предмета у трајању од осам
семестара.
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ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поред општих
услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 до 29 Закона о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/05, 69/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17), испуњавају и посебне услове утврђене Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника у основним
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18 и 11/2019”), као и посебне услове утврђене чл. 139, став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 И 6/2020), то
јест да: 1. имају одговарајуће образовање, у
складу са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20); 2. психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. имају држављанство Републике
Србије; 5. знају српски језик и језик на којем
остварују образовно-васпитни рад (српски
језик). Кандидати су дужни да уз пријаву на
конкурс приложе следећа документа: оверену
фотокопију дипломе о одговарајућем образовању; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију), лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима; уверење о неосуђиваности (оригинал, да није старије од 6 месеци);
доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (српски језик и мађарски
језик за радна места за наставу на мађарском),
осим уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику, у ком случају је у
обавези да достави доказ да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе; кратку биографију.
Доказ о испуњености услова из тачке 2 конкурса прибавља се пре закључења уговора о
раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће узимати у обзир. 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 на горе наведену
адресу или лично у секретаријату школе, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Рок за доставу документације најкасније до 06. јуна 2020. У складу са Уредбом о примени рокова у управним
поступцима за време ванредног стања („Сл.
гласник РС” бр.41/20 и 43/20).

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

број 88/2017 и 27/2018- др. закон и 10/2019),
као и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС”, број 11/2012,
15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2018 и
11/2019). За радно место спремачице потребно да поседује основно образовање, а радно
место референта за финансијско рачуноводствене послове поседовање средњег образовања и васпитања. Члан 139. Закона о основама система образовања и васпитања прописује
услове за пријем у радни однос, односно да у
радни однос у установи може бити примљено
лице под условима прописаним законом и то:
ако има одговарајуће образовање; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да нијеосуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе против кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; знање српског језика (језик на којем се остварује образовно- васпитни рад). Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и уз одштампани формулар установи
доставља: 1. потписану биографију кандидата;
2. оригинал или оверену фотокопију дипломе
о завршеном одговарајућем образовању; 3.
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству; 4. оригинал или оверенуфотокопију уверења о неосуђиваности из МУП - а;
5. оригинал или оверену фотокопију уверења
да против кандидата није покренут кривични
поступак, нити покренута истрага из суда; 6.
доказ о знању српског језика, односно језика
на коме се остварује васпитно-образовни рад
(уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику). У поступку одлучивања о
избору наставника комисија врши избор кандидата које упућује на претходну психолошку
проверу способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака.Лекарско уверење као доказ доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве са доказима о испуњењу
услова подносе се на адресу: Основна школа
„Милош Црњански”, Трг Светог Саве 4, 21230
Жабаљ, са назнаком „Конкурс за пријем у
радни однос”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за
пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Ближа обавештења могу
се добити у секретаријату школе, на телефон
021/831-377.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ”

21000 Нови Сад, Пушкинова 28

Жабаљ, Трг Светог Саве 4

Обавештење

Наставник руског језика

Поводом одлуке Народне скупштине о укидању
ванредног стања, обавештавамо сва заинтересована лица да се наставља започети конкурс
за радно место наставника грађанског васпитања са 65% радног времена, који је објављен
дана 11.03.2020. године у часопису „Послови”
и да је преостало још пет дана за пријаве на
конкурс. Рок за пријаву на наведени конкурс
истиче 25.05.2020. године.

за 89 % радног времена

Наставник српског језика
за 78 % радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
21410 Футог, Царице Милице 1

Обавештење о продужењу рока за
подношење пријава на конкурс
На основу Инструкције Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Број: 610-00326/2020-04 од 12.05.2020. године, о конкурсима објављеним пре или у току ванредног стања,
дајемо следеће обавештење: Продужава се рок
за подношење пријава на конкурс ОШ „Десанка Максимовић” из Футога, објављен дана
11.03.2020. године у публикацији „Послови”, за
пријем у радни однос на неодређено време, за
радна места:

1) Наставник енглеског језика
2) Наставник немачког језика
3) Чистачица
4) Референт за финансијскорачуноводствене послове
Рок за подношење пријава на конкурс из тачке
1. ове одлуке продужава се 30 дана од дана
престанка ванредног стања, односно до 06. јуна
2020. године, ког датума истиче рок за пријаву
на конкурс.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
21423 Обровац, Краља Петра Првог 73

Наставник руског језика
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 посебне услове предвиђене чланом 139. став 1. тачке 1)-5), чланом 140. став
1. и 2., чланом 142. став 1. и 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” број 88/17, 27/18 - др. закон 10/19
и 6/20): 1) има одговарајуће образовање према одредбама Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019); 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правоноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 6) у складу са чланом 142.
став 1. да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са европБесплатна публикација о запошљавању

ским 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
пријав ни формулар који се може преузети на
званич ној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs - формулар за пријем у радни однос
у установама образовања и васпитања), доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, 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
образовање стекли на српском језику). Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. У току
трајања поступка одлучивања о избору кандидата, Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата, који се,у року од 8 дана од дана истека
рока за подношење пријава упућују на претходну проверу психофизичких способ- ности за рад
са децом и ученицима коју врши Национална
служба за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Пријаве на
конкурс са доказима о испуњености услова за
пријем у радни однос достављају се на адресу
ОШ „Жарко Зрењанин”, Обровац, Краља Петра
Првог 73, 21423 Обровац, са назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
21239 Ђурђево, Краља Петра I 59

Обавештење о продужењу рока за пријаву на
конкурс за радно место наставника биологије:
Рок за пријављивање на конкурс за пријем у
радни однос на радном местом наставника
биологије на одређено време, објављен у публикацији „Послови” број 872, од 11.03.2020.
године, продужава се до 06.06.2020. године, у
складу са Уредбом о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања и
Инструкцијама Министарства просвете, науке и
технолошког развоја о конкурсима објављеним
пре или у току ванредног стања, број 610-00326/2020-04, од 12.05.2020. године. Све одредбе предметног конкурса о условима, потребној
документацији и слању исте остају непромењене. Ближе информације о предметном конкурсу
могу се добити код секретара школе или позивом на број телефона: 021/293-9033.

Национална служба
за запошљавање

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
21239 Ђурђево, Краља Петра I 59

Наставник физичког и здравственог
васпитања
са 65% радног времена

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог
образовања за наставника физичког и здравственог васпитања, у складу са чланом 3. став
1. тачка 12. Правилника о степену образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС”, број 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и
9/19), поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике
Србије; знање српског језика; неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом. Рок за пријављивање на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: попуњен формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству или
извода из матичне књиге рођених (не старије
од шест месеци); оригинал или оверену фотокопију потврде да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске
установе (доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском
језику); оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног суда да против кандидата није
покренут кривични поступак, донета наредба о
спровођењу истраге, подигнута оптужница или
донето решење о одређивању притвора (не
старије од шест месеци); оригинал или оверену
фотокопију уверења Министарства унутрашњих
послова да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3
(три) месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривична дела примања
или давања мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију (не
старије од шест месеци). Пријаве треба слати
на адресу: Основна школа „Јован Јовановић
Змај”, Краља Петра I 59, 21239 Ђурђево. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе или позивом на број телефона: 021/293-9033.

Наставник математике

са 88,89% радног времена
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог
образовања за наставника математике, у складу са чланом 3. став 1. тачка 9. Правилника о
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степену образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18 и 9/19); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање српског језика;
неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног
у складу са законом. Рок за пријављивање на
конкурс је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
попуњен формулар за пријем у радни однос у
установи образовања и васпитања са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом
образовању; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству или извода из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци);
оригинал или оверену фотокопију потврде да
је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику); оригинал
или оверену фотокопију уверења надлежног
суда да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу
истраге, подигнута оптужница или донето
решење о одређивању притвора (не старије од
шест месеци); оригинал или оверену фотокопију
уверења Министарства унутрашњих послова да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 (три) месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примања или давања мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију (не старије од шест месеци).
Пријаве треба слати на адресу: Основна школа
„Јован Јовановић Змај”, Краља Петра I 59, 21239
Ђурђево. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе или позивом на
број телефона 021/2939-033.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„МИЛАН ПЕТРОВИЋ”
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

21000 Нови Сад, Браће Рибникара 32

Обавештење о продужењу рока за подношења
пријава на конкурс: 1. Продужава се рок за
подношење пријава на Конкурс за пријем радника на неодређено време у Школи за основно и средње образовање „Милан Петровић” са
домом ученика, објављен 11.03.2020. године у
публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање, за радна места медицински техничар - неговатељ у основној школи и наставник предметне наставе са одељенским старешинством у посебним условима - енглески језик
у средњој школи.
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2.Имајући у виду да је током периода предвиђеног за подношење пријава кандидата на
објављени Конкурс Школе, ступила на снагу
Одлука о проглашењу ванредног стања („Сл.
гласник РС”, бр. 29/20), Конкурс је прекинут, те
су за подношење пријаве преостала три дана.
3. На основу Уредбе о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања, рок
за подношење пријава кандидата на Конкурс
продужава се 30 дана од дана престанка ванредног стања, односно до 06. јуна 2020. године.

ШОМО „СТЕВАН ХРИСТИЋ”
Бачка Паланка, Академика Милана Куреше 10

Обавештење
Рок за пријаву кандидата на објављени конкурс
Школе за основно музичко образовање „Стеван
Христић”, Бачка Паланка од 18.03.2020. године
за радна места наставника клавира и наставника гитаре, на неодређено време са пуним
радним временом, продужава се до 06.06.2020.
године као крајњи рок за пријаву, у складу са
Уредбом о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања.

ОШ „СВЕТИ САВА”
Бачка Паланка, Трг братства јединства 22

Обавештење
Рок за пријаву кандидата на објављени конкурс
Основне школе „Свети Сава” Бачка Паланка
од 18.03.2020. године, за радна места: наставник математике (2 извршиоца) и референт за
правне, кадровске и административне послове,
на неодређено време са пуним радним временом, продужава се до 06.06.2020. године као
крајњи рок за пријаву, у складу са Уредбом о
примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања.

ОШ „СВЕТИ САВА”
Бачка Паланка, Трг братства јединства 22

Наставник енглеског језика
са 88,89% радног времена

Наставник немачког језика
са 77,78% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовања у
складу са члановима 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); да је
врста стручне спреме наставника енглеског језика у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017 ,13/18 и 11/19); да је
врста стручне спреме наставника немачког језика у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017
и 11/2017) поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са ученицима (уверење надлежне установе тражиће се
накнадно од изабраног кандидата, пре закључења уговора) психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима на захтев школе
извршиће Национална служба за запошљавање;
поседовање држављанства РС; да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања;

да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: 1. попуњен пријавни формулар, који се преузима са интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, 2. биографију, 3. оригинал или оверена
фотокопија дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању; 4. оригинал уверење из
казнене евиденције о неосуђиваности (прибављено од стране надележног органа МУП-а,
не старије од 6 месеци) 5.уверење о држављанству РС(не старије од 6 месеци); 6. извод из МКР,
7. фотокопију личне карте; 8. доказ о познавању
српског језика подноси само кандидат који није
стекао диплому на српском језику. Пријаве слати на адресу школе Трг братства једниства 22
Бачка Паланка, са назнаком на који конкурс се
пријава подноси. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем
телефона: 021/6045-893.

КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА
21205 Сремски Карловци,
Трг Бранка Радичевића 2

Рок за пријаву кандидата на објављени конкурс продужава се 30 дана од дана престанка ванредног стања, односно до 6. јуна 2020.
године, у складу са Уредбом о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања („Службени гласник РС”, бр. 41/20
и 43/20). Оглас је објављен у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање
11.03.2020. године, за радно место:

Наставник предметне наставе кинески језик и књижевност
са 83,3% норме

УСЛОВИ: У радни однос на радно место - наставник предметне наставе - кинески језик и књижевност може бити примљен кандидат који испуњава
следеће услове: поседовање одговарајућег образовања -одговарајуће образовање подразумева и
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са европским системом преноса бодова; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; да
лице није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за
кривична дела примања или давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом
утврђено дискриминаторно понашање; поседовање држављанства Републике Србије; знање
српског језика и језика на коме се изводи образовно-васпитни рад. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве
које су поднете до дана доношења Одлуке о проглашењу ванредног стања („Сл. гласник РС”, бр.
29/20) сматрају се благовременим и биће разматране. 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 просвете, науке и технолошког
развоја; уверење о држављанству (оригинал или
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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 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 породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична
дела примања или давања мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање) које издаје надлежна полицијска управа Министарства унутрашњих послова
- оригинал или оверена копија, не старије од шест
месеци; доказ о здравственој способности за рад
са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 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 - наставник предметне наставе - кинески
језик и књижевност”. 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 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 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 обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима биће обављен у
просторијама Карловачке гимназије, Трг Бранка
Радичевића 2, Сремски Карловци.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ”
Нови Сад, Пушкинова 28

Конкурс објављен 04.03.2020. године у публикацији „Послови” поништава се у целости за
радно место сервирка.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ”
21238 Чуруг, Трг слободе 4

Обавештење о продужетку рока
за пријаву на конкурс за пријем у
радни однос на неодређено време
Рок за пријаву кандидата на конкурс за пријем
у радни однос на неодређено време за радно
место наставника математике и за радно место
наставника физичког васпитања у ОШ „Ђура
Јакшић” Чуруг, који је дана 18.03.2020. године
објављен у листу „Послови” бр. 873, продужава се за 30 дана од дана престанка ванредног
стања, односно до 06.06.2020. године, у складу
са инструкцијама Министарства просвете, науке
и технолошког развоја бр. 610-00-326/2020-04
од дана 12.05.2020. године. За ближе информације обратити се секретаријату ОШ „Ђура
Бесплатна публикација о запошљавању

Јакшић” Чуруг, на број телефона 065/823-16-72.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

1. Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Педијатрија

радно време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

2. Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Епидемиологија

на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

12. Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Општеобразовна и
општемедицинска

на одређено време 5 година, пуно радно
време (40 сати на Факултету)

13. Наставник за избор у звање
ванредног професора или доцента
за ужу научну област Психијатрија и
психолошка медицина

радно време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

3. Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (Кардиохирургија)

14. Наставник за избор у звање
ванредног професора или
доцента за ужу научну област
Дерматовенерологија

радно време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

4. Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Дерматовенерологија

на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

15. Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Анатомија

радно време краће од пуног (15 сати на
Факултету)
2 извршиоца

на одређено време 5 година, пуно радно
време (40 сати на Факултету)

5. Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Радиологија

16. Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Хигијена

радно време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

6. Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Интерна медицина
(Хематологија)

радно време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

7. Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Инфективне болести
на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

8. Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (Анестезија са
периоперативном медицином)
на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)
2 извршиоца

9. Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Дерматовенерологија
на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

10. Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Гинекологија и акушерство
на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

11. Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Интерна медицина
(Кардиологија)

на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

17. Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом
(Анестезија са периоперативном
медицином)
на одређено време 5 година, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету);

18. Наставник страног језика за ужу
научну област Општеобразовна и
општемедицинска (Енглески језик)

на одређено време 5 година, пуно радно
време (40 сати на Факултету)

19. Сарадник за избор у звање
асистента са докторатом за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (Анестезија са
периоперативном медицином)
на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

20. Сарадник за избор у звање
асистента са докторатом за ужу
научну област Интерна медицина
(Кардиологија)
на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

21. Сарадник за избор у звање
асистента са докторатом за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (Васкуларна
хирургија)

на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)
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22. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Патологија

на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

23. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Психијатрија и психолошка
медицина, на одређено време 3
године

радно време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

24. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Интерна медицина (Нефрологија са
клиничком имунологијом)
на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

25. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Дерматовенерологија

на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

26. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Анатомија

на одређено време 3 године, пуно радно
време (40 сати на Факултету)

27. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Биохемија

на одређено време 3 године, пуно радно
време (40 сати на Факултету)

28. Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Радиологија

на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)
3 извршиоца
УСЛОВИ 1-6: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из области за коју се
бира и остали услови за редовног професора
утврђени чланом 74. Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду,
Правилником о ближим условима за избор у
звање наставника Универзитета у Новом Саду,
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду
и чланом 23. Правилника о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад.
УСЛОВИ 7-12: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из области за коју се
бира и остали услови за ванредног професора
утврђени чланом 74. Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду,
Правилником о ближим условима за избор у
звање наставника Универзитета у Новом Саду,
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду
и чланом 22. Правилника о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад.
УСЛОВИ 13-14: VIII степен стручне спреме,
научни назив доктора наука из области за коју
се бира и остали услови за ванредног професора или доцента утврђени чланом 74. Закона
о високом образовању, Статутом Универзитета
у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у
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Новом Саду, Статутом Медицинског факултета
у Новом Саду и чланом 21. или 22. Правилника
о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета Нови Сад.
УСЛОВИ 15-17: VIII степен стручне спреме,
научни назив доктора наука из области за коју
се бира и остали услови за или доцента утврђени чланом 74. Закона о високом образовању,
Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање
наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду
и чланом 21. Правилника о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад.
УСЛОВИ 18: VII степен стручне спреме, стручни назив професор енглеског језика, завршен
филозофски или филолошки факултет и остали
услови за наставника страног језика утврђени
чланом 79. Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником
о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 21.
став 1. Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског
факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ 19-21: VIII степен стручне спреме,
научни назив доктора наука из уже научне
области из које се бира а који је сваки од претходних нивоа студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 (осам). Остали услови
утврђени су чланом 85. Закона о високом образовању,Статутом Универзитета у Новом Садту,
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду
и чланом 34. Правилника о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад.
УСЛОВИ 22-28: студент докторских студија, са
завршеним интегрисаним академским студијама
медицине, који је сваки од претходних степена
студија завршио просечном оценом најмање 8
(осам). Остали услови утврђени су чланом 84.
Закона о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 33.
Правилника о изборима у звања наставника,
сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
ПОСЕБАН УСЛОВ: Кандидати који конкуришу за клиничке предмете подносе доказ да
су у радном односу у установи која је наставна база Факултета. За кандидате који се први
пут бирају у звање доцента способност за
наставни рад оцениће се на основу приступног
предавања из области за коју се бира (сходно члану 17. и 21. Правилника о изборима у
звања наставника, сарадника и истраживача).
Приступно предавање ће се организовати у
складу са Правилником Медицинског факултета Нови Сад о начињу извођења и валоризацији
приступног предавања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи краћу биографију, фотокопију
личне карте, доказе о испуњености услова из
конкурса - оверене копије диплома, за клиничке предмете односно за радна места означена у посебним условима овог конкурса, доказ
о радном односу у здравственој установи која
је наставна база Медицинског факултета Нови
Сад, списак радова и публикација (у два примерка), оригинал или фотокопије радова и
публикација, доказе о њиховом објављивању,
доказ о педагошком искуству и позитивно
оцењеној педагошкој активности. Кандидати
који су конкурисали на радно место и у звање
доцента и који се први пут бирају у то звање
биће накнадно обавештени о теми, датуму,

времену и месту одржавања приступног предавања, а у складу са Правилником Медицинског
факултета Нови Сад о начину извођења и валоризацији приступног предавања (објављен на
сајту Медицинског факултета Нови Сад). Доказ
о некажњавању прибавиће Медицински факултет Нови Сад службеним путем, осим за кандидате који нису рођени у Републици Србији.
Пријаве са документацијом подносе се Писарници Медицинског факултета Нови Сад, Хајдук
Вељкова 3, Нови Сад, са назнаком „За конкурс”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Рок за пријављивање на конкурс је
15 дана од дана објављивања конкурса.

ГИМНАЗИЈА - БЕЧЕЈ
21220 Бечеј, Зелена улица 13

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока: „Гимназија у Бечеју обавештава све заинтересоване кандидате да се рок за пријаву по конкурсима објављеним у часопису „Послови” од
11.03.2020. године продужавадо 06.06.2020.
године”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
Бачко Градиште

1. Продужава се рок за подношење пријава
на конкурс, објављен дана 18.03.2020. године у „Пословима”, за пријем у радни однос
на неодређено време, за радно место: секретар установе. 2. Рок за подношење пријава на
конкурс из тачке 1. ове Одлуке продужава се
30 дана од дана престанка ванредног стања,
односно до 06. јуна 2020. године, ког датума
истиче рок за пријаву на конкурс. 3. О овој
Одлуци обавестити јавност, односно заинтересована лица, на начин на који је објављен
конкурс. 4. Ову Одлуку објавити у „Пословима”, као гласилу у коме је конкурс објављен.
Обавештење свим заинтересованим лицима да
се рок за подношење пријава на конкурс продужава 30 дана од дана престанка ванредног
стања. Подношење пријава на конкурс за радно место секретара установе, објављеном дана
18.03.2020. год у часопису „Послови” број: 873,
траједо 06.јуна 2020. год, тако да се до наведеног рока могу поднети пријаве.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
Бачко Градиште, Школска 33

На основу Инструкције Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Број: 610-00326/2020-04 од 12.05.2020. године, о конкурсима објављеним пре или у току ванредног стања,
дајемо следеће обавештење: 1. Продужава се
рок за подношење пријава на конкурс ОШ „Светозар Марковић”, објављен дана 18.03.2020.
године у „Пословима”, за пријем у радни однос
на неодређено време, за радна места: секретар установе. 2. Рок за подношење пријава на
конкурс из тачке 1. ове Одлуке продужава се
30 дана од дана престанка ванредног стања,
односно до 06. јуна 2020. године, ког датума
истиче рок за пријаву на конкурс. 3. Пријаве се
подносе путем поште на адресу: ОШ „Светозар
Марковић”
На основу Инструкције Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Број: 610-00326/2020-04 од 12.05.2020. године, о конкурсима објављеним пре или у току ванредног стања,
дајемо следеће обавештење: 1. Продужава се
рок за подношење пријава на конкурс ОШ „Светозар Марковић”, објављен дана 18.03.2020.
године у „Пословима”, за пријем у радни однос
на неодређено време, за радна места: секре-
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тар установе. 2. Рок за подношење пријава на
конкурс из тачке 1. ове Одлуке продужава се
30 дана од дана престанка ванредног стања,
односно до 06. јуна 2020. године, ког датума
истиче рок за пријаву на конкурс. 3. Пријаве се
подносе путем поште на адресу: ОШ „Светозар
Марковић”

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

21471 Равно Село, Маршала Тита 112

1. Наставник предметне наставе
- енглески језик
за 100% норме

2. Наставник предметне наставе
- српски језик
за 90% норме

3. Чистачица

за 100% норме
4 извршиоца
УСЛОВИ: пријем у радни однос се врши на
неодређено време. У радни однос на радном
месту наставник предметне наставе-енглески
језик (100%) и српски језик (90% норме) може
бити примљен кандидат који испуњава следеће
услове: поседовање одговарајућег образовања
прописаног чланом 140, 141 и 142. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС, број 88/2017 и 27/2018 - др.
закон, 10/2019), чланом 3. став 1тачка 1а) Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник, број
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017 и 3/2017, 13/2018 и 11/2019); да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; извршена психолошка процена способности за рад са децом
и ученицима; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем се
изводи образовно-васпитни рад;неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију инепостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата,
утврђеног у складу са законом. У радни однос
на радном месту чистачица може бити примљен
кандидат који испуњава следеће услове: да
има завршену основну школу; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да има дрављанство
Републике Србије;неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу
са законом; да зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно васпитни рад. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи:доказ
Бесплатна публикација о запошљавању

о држављанству (уверење о држављанству,
не старије од шест месеци-оригинал или оверена копија); извод из МК рођених (оригинал
или оверена копија), оверен препис/фотокопију дипломе/сведочанства 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); доказ (оригинал или
оверена копија) о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечених
на високошколској установиу 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 европсим системом преноса бодова или оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту-само за
наставника предметне наставе; доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног
понашања, не старије од шест месеци, пријава
се подноси на формулару за пријаву на конкурс,
који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја,обавезно назначити адресу и број телефона; уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси 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. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности
коју врши надлежна служба за запошљавање,
о чему ће кандидати бити накнадно обавештени. Пријаве треба послати на адресу: Основна
Школа „Бранко Радичевић”, Маршала Тита 112,
21471 Равно Село, са назнаком „Пријава за конкурс”, поштом или лично донети. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара Школе, телефон 021/2022016, у времену од
08,00-13,00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”
21460 Врбас, Палих бораца 2

1. Наставника математике са пуним
радним временом
на неодређено

УСЛОВИ: кандидати конкурсатреба да испуњавају услове прописане чланом 139, 140 Закона оосновама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони, 10/2019, 6/2020) као и да имају
одговарајуће образовање прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019). 1. Одговарајуће високо образовање: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску математику и
примене;дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар - информатичар; професор математике
и рачунарства; дипломирани математичар за
математику економије; професор информатике - математике; дипломирани математичар
- астроном; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани математичар - математика финансија (са изборним
предметом Основи геометрије); дипломирани
информатичар; мастер математичар; мастер
професор математике; мастер професор математике и физике; мастер професор математике и информатике; мастер професор физике и

математике; мастер професор информатике
и математике;дипломирани професор математике-мастер; дипломирани математичар
- мастер; дипломирани инжењер математике
- мастер (са изборним предметом Основи геометрије); дипломирани математичар - професор математике;дипломирани математичар теоријска математика;дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи
геометрије); професор хемије - математике;професор географије - математике;професор физике - математике; професор биологије
- математике;професор математике теоријско
усмерење;професор математике - теоријски
смер; дипломирани математичар и информатичар; дипломирани математичар - механичар;мастер професор предметне наставе. Лица
која су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене
математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно
математике и информатике., професор математике, 2 поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; 3. доказ да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месецакао и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног детета,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрнављање, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање, 4. поседовање
држављанства Републике Србије; 5. познавање
српскогјезикана коме се остварује образовно- васпитни рад у школи; Кандидати попуњавају-пријавни формулар на званичнојинтернет
странициМинистарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампанипријавни формулар са назначеним бројем телефона и адресом,
кандидати прилажуследећу докумнтацију: Оверени препис или оверену фотокопију дипломе о
траженој врсти и степену стручне спреме; оргинал или оверену копијууверења о држављанству Републике Србије; оргинал или оверену
копију уверења о неосуђиваности прибављену
од надлежне службе МУП-а; Уколико кандидат
није стекао образовање на српском језику у
обавези је да достави доказоположеном испиту из српског језика по програму одговарајуће
високе школске установе. Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима подносеизабрани кандидати
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријаве са потребном докуменатцијом о
испуњавању услова конкурсаје 15 дана од дана
објављивањау Публикацији „Послови“. Адреса
на коју се подносе пријаве: ОШ”Братство јединство” улица Палих бораца број 2, 21460Врбас.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Кандидати
који буду избрани у ужи избор биће упућени
на психолошку процену способности коју врши
надлежна служба за запошљавање о чему ће
кандидати бити обавештени. Лице задужено
за давање обавештења по конкурсу, секретар
школе, телефон: 021-702-515, 705-337;

2. Наставника српског језика

са непуним радним временом од 66,66%
од пуног радног времена на неодређено
УСЛОВИ: кандидати конкурсатреба да испуњавају услове прописане чланом 139, 140 Зако20.05.2020. | Број 882 |
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на оосновама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС„ бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони,10/2019,6//2020) као и да имају
одговарајуће образовање прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(Сл. гласник РС- Просветни гласник бр.11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017,13/2018, 11/2019). наставник српског
језика. одговарајуће високо образовањеи то
: 1) професор српског језика и књижевности,
2) професор српског језика и књижевности
са општом лингвистиком, 3) професор српске
књижевности и језика, 4) професор српске
књижевности и језика са општом књижевношћу, 5) дипломирани филолог српског језика
са јужнословенским језицима, 6) дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, 7) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски
језик и југословенску књижевност, 8) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик,
9) професор српскохрватског језика и опште
лингвистике, 10) професор за српскохрватски
језик са јужнословенским језицима, 11) професор српскохрватског језика са источним и
западним словенским језицима, 12) професор
српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у којима се
образовно-васпитни рад изводи на мађарском,
односно русинском или румунском језику, 13)
професор, односно дипломирани филолог за
југословенску и општу књижевност, 14) професор југословенске књижевности са страним
језиком, 15) дипломирани филолог за књижевност и српски језик, 16) дипломирани филолог
за српски језик и књижевност, 17) професор
српског језика и књижевности у одељењима
за националне мањине, 18) професор српског
језика и српске књижевности, 19) дипломирани компаратиста, 20) мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска
књижевност и језик са компаратистиком), 21)
мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски
језик, Српска књижевност, Српска филологија
(српски језик и лингвистика), Српска филологија (српски језик и књижевност), Филологија,
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност, Компаративна књижевност
са теоријом књижевности),(22) професор српскохрватског језика и књижевности; (23) мастер филолог из области филолошких наука;
(24) професор југословенске књижевности и
српског језика; (25) мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет)

3. Наставника енглеског језика

са непуним радним временом од 97,77%
од пуног радног временана неодређено
УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање и
то:професор, односно дипломирани филолог
за енглески језик и књижевност, дипломирани професор енглеског језика и књижевности,
мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик), мастер
професор језика и књижевности (студијски
програм или главни предмет/профил енглески
језик), дипломирани филолог англиста - мастер, мастер професор језика и књижевности
(студијски програм Језик, књижевност и култура); мастер професор предметне наставе
(претходно завршене студије првог степена
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из научне, односно стручне области за одговарајући предмет). 2.Поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; 3.Доказ да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месецакао и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног детета, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављање, за кривично дело примања мита или давања мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у складу
са законом утврђено дискриминаторно понашање. 4.Поседовање држављанства Републике Србије; 5.Познавање српскогјезикана коме
се остварује образовно- васпитни рад у школи;
Кандидати попуњавају-пријавни формулар на
званичнојинтернет странициМинистарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампанипријавни формулар са назначеним бројем
телефона и адресом, кандидати прилажуследећу докумнтацију: Оверени препис или оверену фотокопију дипломе о траженој врсти и
степену стручне спреме; -оргинал или оверену копијууверења о држављанству Републике
Србије; оргинал или оверену копију уверења
о неосуђиваности прибављену од надлежне
службе МУП-а. Уколико кандидат није стекао
образовање на српском језику у обавези је да
достави доказоположеном испиту из српског
језика по програму одговарајуће високе школске установе. Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом
и ученицима подносеизабрани кандидати пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријаве са потребном докуменатцијом о
испуњавању услова конкурсаје 15 дана од дана
објављивањау Публикацији «Послови.» Националне службе за запошљавање Адреса на
коју се подносе пријаве: ОШ”Братство јединство” улица Палих бораца број 2,21460 Врбас.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Кандидати
који буду избрани у ужи избор биће упућени
на психолошку процену способности коју врши
надлежна служба за запошљавање о чему ће
кандидати бити обавештени. Лице задужено
за давање обавештења по конкурсу, секретар
школе, телефон: 021-702-515, 705-337.

ОСНОВНА ШКОЛА „ИВО АНДРИЋ”
21242 Будисава, Школска 3

Одлуку о продужењу рока за пријављивање на
конкурс у складу са Инструкцијом о конкурсима
објављеним пре или у току ванредног стања,
бр. 610-00-326/2020-04 Министарства просвете,
науке и технолошког развојадоносим Одлуку о
продужењу рока за пријављивање по Конкурсу објављеном 18.03.2020. у часопису Послови,
за пријем у радни однос чистачице - два извршиоцапо 100% норме. Рок за пријављивање
је 06.06.2020., на адресу школе или лично. У
складу са Инструкцијом о конкурсима објављеним пре или у току ванредног стања, бр.61000-326/2020-04 Министарства просвете, науке
и технолошког развојадоносим Одлуку о продужењу рока за пријављивање по Конкурсу
објављеном 18.03.2020. у часопису Послови,
за пријем у радни однос чистачице - два извршиоца по 100% норме. Рок за пријављивање је
06.06.2020., на адресу школе или лично.

www.nsz.gov.rs

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
21420 Бач, Школска 1

1. Наставник немачког језика

са непуним радним временом 98,89% од
пуног радног времена или 18 наставних
часова на неодређено

2. Наставник историје

са непуним радним временом70% од
пуног радног времена или 14 наставних
часова на неодређено

3. Наставник математике

са непуним радним временом66,67% од
пуног радног времена или 12 наставних
часова на неодређено
УСЛОВИ: за радно место под редним бројем 1.,
2. и 3. Кандидат треба да испуњавауслове прописане чланом 139. Закона о основама система
образовања и васпитањаи то, да: 1. имаодговарајуће образовање 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3.није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично делоза које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривично дело
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или 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 правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, 4. има
држављанство Републике Србије; 5. знасрпскијезик- послове наставника може да обавља
лице које је стекло средње, више или високо образовање на српском језику или јеје
положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Услови
из става 1. овог члана доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Докази о испуњености услова из става
1. тачка 1),3), 4)-5) овог члана саставни су
део пријаве на конкурса, а доказ из става 1.
тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Одговарајућимобразовањем, за радно место под редним бројем 1.,
2. и 3. овог текста, сматра сестечено одговарајућевисоко образовањепрописано чланом
140. став 1. и 2. и чланом 142. став 1. Закона
о основама система образовања и васпитања
- у даљем тексту: Закон, 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, рансдисциплинарне 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 (2) лице из става
1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. Обавезно
образовање лица из члана 140. Закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова прак-
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Наука и образовање

се 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 претходног става. Кандидати треба да
испуњавају иуслове у погледу степена и врсте
образовањанаставникаи стручних сарадника у
основној школипрописанихПравилникомо 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) - у даљем тексту:
Правилник,и то: 1) за радно место под редним
бројем 1.Наставник немачког језика са непуним радним временом 98,89% од пуног радног
времена или 18 наставних часова, кандидат
треба да испуњава услове из члана 3. тачка 3)
Правилника, који прописује да наставу и друге облике образовно-васпитног радана радном
месту наставника немачког језика,може да
изводи лице које је стекло високо образовање,
и то: 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 (студијски
програм Језик, књижевност и култура); мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет). 2)за радно место под редним бројем
2.Наставник историје са непуним радним временом70% од пуног радног времена или 14
наставних часова, кандидат треба да испуњавауслове из члана 3. тачка 6) Правилника, који
прописује да наставу и друге облике образовно-васпитног радана радном месту наставникаисторије,може да изводи лице које је стекло
високо образовање, и то: професор историје,
професор историје и географије, дипломирани историчар, мастер историчар, дипломирани историчар - мастер, мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипломирани - мастер
треба да имају завршене основне академске
студије историје. 3) за радно место под редним бројем 3. Наставник математике са непуним радним временом66,67% од пуног радног
времена или 12 наставних часова, кандидат
треба да испуњава услове из члана 3. тачка 9)
Правилника, који прописује да наставу и друге облике образовно-васпитног радана радном
местунаставника математике,може да изводи
лице које је стекло високо образовање, и то:
професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску
математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани
математичар за математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани
математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер
професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер
професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани
инжењер математике - мастер (са изборним
предметом Основи геометрије), дипломирани
математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика,
дипломирани инжењер математике (са изборБесплатна публикација о запошљавању

ним предметом Основи геометрије), професор
хемије - математике, професор географије математике, професор физике - математике,
професор биологије - математике, професор
математике - теоријско усмерење, професор
математике - теоријски смер, дипломирани
математичар и информатичар, дипломирани
математичар - механичар, мастер професор
предметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају завршене основне
академске студије на студијским програмима
из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета
геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс са кратком
биографијом поднетиоверене фотокопије
следећих докумената: диплому или уверење
о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ да није осуђен правноснажном
пресудомза кривично делоза које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривично дело
насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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 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); Уколико кандидат није стекао
средње, више или високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је
положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе, доказ
о поседовању образовања из психолошких,педагошких и методичких дисциплина стеченом 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 - 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
испиту за лиценцу. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима вршиће
надлежнаслужба за послове запошљавање,
пре доношења решења о избору кандидата.
Кандидат који буде изабран у обавези је да
пре закључења уговора о раду достави доказ
о психичкој, физичкој и здравственој спсобности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење) не старије од 6 месеци. Кандидати су дужни да одштампају и попуне пријавни формулар на званичној интернет станици
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (хттп://www.мпн. гов.рс/), који
заједно са потребном документацијом достављајуна адресу школе. Рок за подношење
пријава је до 06. уна 2020. године, у складу са
инструкцијамао конкурсима објављеним пре
или у току ванредног стања, које су добијенеод Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Пријаве слати на адресу школе: Основна школа „Вук Караџић” Бач, улица
Школска број 1 21420 Бач, са назнаком: „За
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Приложена
документа се не враћају. Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе,
телефон:021/6071-207.

СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА
21101 Нови Сад, Булевар краља Петра првог
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1. Наставник стручних предметамашинске групе предмета
са пуним радним временом (100%
радног времена) на неодређено

2. Наставник енглеског језика

са непуним радним временом, односно
70% радног времена, на неодређено

3. Наставник хемије

са непуним радним временом односно
50% радног времена, на неодређено

4. Наставник физичког васпитања

са непуним радним временом, односно
75% радног времена, на неодређено
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање
радног односа 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. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020)
и то: 1) одговарајућевисоко оразовање из члана
140. Закона о основама система образовања и
васпитањаи услове изПравилника о степену и
врсти образовањанаставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручију рада Машинство и обрада метала
(„СлГласник РС- Просветни гласник” број 3/2017
и 8/2017, 4/2018,18/2018,1/2019-испр. и 9/2019)
2)психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима;3) неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостаљање малолетног 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 правом, без обзира на изречену кривичну санкцију
и за које није у складу са законом, утврђено
дискриминаторско понашање,4) држављанство
Републике Србије;5)знање српског језика.

5. Радник на одржавању чистоћеспремачица

на неодређено време, са пуним радним
временом (100% радног времена)
12 извршилаца
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање
радног односа 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. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020)
и то: 1) да има основно образовање;2)психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима;3) неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостаљање малолетног
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 човечно20.05.2020. | Број 882 |
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сти и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање;4) држављанство Републике Србије; 5) знање српског језика

6. Радник на одржавању машина
са пуним радним временом, на
неодређено

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање
радног односа 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. Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то: 1)
ИИИ степен стручне спреме-електроинсталатер
; 2)психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима;3) неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостаљање малолетног 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
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у складу са законом, утврђено
дискриминаторско понашање;4) држављанство
Републике Србије;5) знање српског језика. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и уз попуњен и одштампан пријавни формулар достављају школи следећу документацију:
1.диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању (оригинал или оверена
фотокопија);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 правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење МУП-а, оригинал или оверена
фотокопија, не старији од 6 месеци);5.уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за
подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са
неовереним фотокопијама комисија неће узимати у разматрање. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи све прилоге који се захтева-ју у конкурсу. Пријаве се достављају на адресу школе: Средња машинска школа, Бул. краља
Петра првог бр.38, 21101 Нови Сад. Обавештења
везана за конкурс се могу добити на телефон:
021/442-057, а контакт особа је секретар Школе.

154

| Број 882 | 20.05.2020.

врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна
комисија након добијања резултата психолошке
процене кандидата, у року од 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатима.

ПАНЧЕВО
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”

Ковин
e-mail: oskovin@gmail.com
www.os-djurajaksic.edu.rs
тел./факс: 013/741-081

Помоћни радник - чистач
за 80% радног времена

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, прописаних Законом о раду
(„Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014 - одлука УС, 113/2017 и
95/2018 - аутентично тумачење), потребно је
да кандидат испуњава и посебне услове прописане члановима 139. и 140. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019
и 6/2020) и то да: 1) има одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања и чланом 3
став 1 тачка 3) подтачка 3) Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19);
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад (само за
кандидате који образовање нису стекли на српском језику). Докази из т. 1, 3, 4 и 5 (одговарајуће образовање, неосуђиваност, држављанство РС, знање српског језика) прилажу се уз
пријаву на конкурс, а доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
прилаже изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице, потребно је да кандидат достави школи: кратку биографију (CV),
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 3) подтачка 3) 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 старији од 6 месеци);
оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству РС (не старије од 6 месеци);
оригинал или оверену копију извода из матичне
књиге рођених на прописаном обрасцу са холограмом; уколико диплома није издата на српском језику - потврду да зна српски језик, а за
лица која нису стекла образовање на српском
језику - доказ о положеном испиту из српског
језика по програму одговарајуће високошколске
установе; доказ о здравственој способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
прилаже изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Кандидати који су изабрани у
ужи избор упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, прописаних Законом о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014 - одлука УС, 113/2017
и 95/2018 - аутентично тумачење), потребно је
да кандидат поседује: 1) одговарајуће образовање у складу са и Правилником систематизацији радних места у ОШ „Ђура Јакшић” Ковин
- први степен стручне спреме, основно образовање и да испуњава и посебне услове прописане чл. 139 ст. 1 т. 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони,
10/2019 и 6/2020) и то да: 2) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије; 5) да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (само за кандидате који образовање
нису стекли на српском језику). Докази из т. 1,
3, 4, 5 (одговарајуће образовање, неосуђиваност, држављанство РС, знање српског језика)
прилажу се уз пријаву на конкурс, а доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице
потребно је да кандидат достави школи: кратку
биографију (CV), оверену фотокопију дипломе/
сведочанства одговарајућег образовања, уверење да није осуђиван, оригинал (не старији
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству РС (не старије од 6
месеци); оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених на прописаном
обрасцу са холограмом, уколико диплома није
издата на српском језику - потврду да зна српски језик, а за лица која нису стекла образовање на српском језику - доказ о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће образовне установе.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
на адресу школе: ОШ „Ђура Јакшић”, ЈНА 34,
26220 Ковин, са назнаком „За конкурс”. 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. 87/2018).
Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени
докази који се траже конкурсом. Подаци који
се прикупљају биће искоришћени искључиво
у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити података о
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личности („Сл. гласник Р”, бр. 87/2018). Рок за
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови”. Информације о
конкурсу могу се добити од секретара школе на
тел. 013/741-081.

ОШ „ЂУРА ФИЛИПОВИЋ”
26229 Плочица, Светог Саве 1
тел. 013/757-011
e-mail: skolaplocica@gmail.com

Наставник математике

са 88,88% радног времена

Наставник физичког образовања
са 60% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће
високо образовање из члана 139 и члана 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 - даље
Закон 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, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука, при чему мора
да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године и образовање из психолошких и педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (кандидат мора
да има степен и врсту стручне спреме у складу са важећим 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, 13/8 и 11/2019). Кандидат поред
одговарајућег образовања мора да има: 1)
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 2) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3) има држављанство
Републике Србије; 4) зна српски језик. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете у делу „Ново на сајту”, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc и потписану
Бесплатна публикација о запошљавању

пријаву са радном биографијом; оригинал или
оверену фотокопију дипломе одговарајућег
степена и врсте стручне спреме (не старију
од шест месеци од дана објављивања огласа); оригинал или оверену копију потврде/
уверења о стицању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
(кандидат који је положио испит за лиценцу
може доставити доказ о положеном испиту у
оригиналу или овереној копији, не старије од
шест месеци од дана објављивања огласа);
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије (не старије
од шест месеци од дана објављивања огласа);
оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених (не старије од шест
месеци од дана објављивања огласа), доказ о
неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања - уверење из МУП-а (не старије
од шест месеци од дана објављивања огласа);
доказ да зна српски језик кандидат доставља
само уколико образовање није стекао на српском језику; доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора о раду (лекарско уверење) - не старије
од шест месеци од дана објављивања огласа. Кандидати чије су пријаве 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
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријавом на конкурс кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе спровођења законом предвиђеног
поступка - конкурса за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Пријаве на конкурс за избор наставника подносе се у затвореној коверти лично или путем
препоручене пошиљке на адресу: Основна
школа „Ђура Филиповић” Плочица, Светог
Саве 1, 26229 Плочица, уз напомену „Конкурс
за (назначити радно место) - не отварати”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање као ни фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежних органа. Решење о избору кандидата биће
донето у року предвиђеном у чл. 154 став 7
Закона. Сва потребна обавештења о конкурсу
могу се добити код секретара школе на број
телефона: 013/757-011.

Чистачица
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/18 - др. закони, 10/2019 и 6/2020),
да има основно 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 кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, 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
образовања и васпитања (доступан на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја); 2. доказ о
одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипломе траженог степена и врсте образовања, односно уверења - 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 малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(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
одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија). Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор
школе. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете
у разматрање. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос
сходно члану 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року
од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима 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 психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе
и доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Разговор са кандидатима биће
обављен у службеним просторијама Основне
школе „Ђура Филиповић” Плочица, Светог
Саве 1, 26229 Плочица. 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: Светог Саве 1, 26229 Плочица. Пријаве се подносе у затвореној коверти,
са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос
на радно место чистачице”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и преко телефона: 013/757-011.
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ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

26314 Банатско Ново Село, Маршала Тита 75

Наставник разредне наставе

на румунском наставном језику
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа кандидат мора да испуњава
услове прописане члановима 139 и 140 став 1
тачка 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број
88/2017, 27/18, 10/19, 6/20), услове прописане Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник”, 11/12,
15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18.11/19).
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 интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука - у ком случају
је неопходна завршеност студија првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета или
2. високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар са
интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, са кратком биографијом, приложити: оригинал или оверену
фотокопију дипломе или уверења о стеченом
одговарајућем високом образовању; 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 да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дела из чл.
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (документ не старији од шест месеци); доказ о знању српског језика и језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад у
школи (доказ доставља кандидат уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику); доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду).
У складу са чл. 154 и 155 кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и тех-
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нолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и фотокопије докумената
које нису оверене од стране надлежног органа
и које су старије од 6 месеци неће се разматрати, као ни допуна документације по истеку
рока за пријаву. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом на адресу: ОШ „Жарко
Зрењанин”, Банатско Ново Село, М. Тита 75, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса,
са назнаком „За конкурс”. Ближе информације
на телефон: 013/615-003.

ОСНОВНА ШКОЛА„МИЛОШ
ЦРЊАНСКИ”
Иланџа, Милоша Црњанског 88

Наставник физике

са 30% од пуног радног времена (6
часова наставе недељно), на одређено
време до повратка запосленог са
дужности директора
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове: одговарајуће образовање: Професор физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије, дипломирани педагог
за физику и хемију, професор физике и основа технике, дипломирани педагог за физику и
основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани
физичар за примењену физику и информатику,
професор физике и хемије за основну школу,
професор физике о основа технике за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику, професор физике за средњу школу,
дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор физике и основа
технике за основну школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за
теоретску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање, дипломирани астроном- смер
астрофизика, професор физике-информатике,дипломирани физичар-медицинска физика, дипломирани професор физике-мастер,
дипломирани физичар-мастер, мастер физичар,мастер професор физике, мастер професор физике и хемије,мастер професор физике
и информатике, дипломирани физичар - мастер
физике-метеорологије, дипломирани физичар мастер физике-астрономије,дипломирани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани
професор физике-хемије, мастер,дипломирани
професор физике-информатике, мастер,дипломирани физичар - професор физике -мастер, дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер, дипломирани
физичар - примењена и компјутерска физика
- мастер, дипломирани физичар - примењена
физика и информатика - мастер, дипломирани
физичар - професор физике и основа технике
за основну школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну
школу - мастер. Лица која су стекла академско
звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским
програмима из области физике. Кандидат треба да испуњава услове утврђене чланом 139.
и чланом и140. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 88/2017,27/2018- др. закон,10/2019 и
6/2020) и чланом 3. став 1. тачка 8. Правилниика о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадникау основној школи
(„Сл. гласник РС- Просветни гласник”, бр.11/12
и 15/13). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом дос-

тављају Школи. Уз потписану пријаву на конкурс, кандидати треба да приложе: Доказ о
поседовању држављанства Републике Србије
(извод из матичне књиге рођених или уверење
о држављанству-оригинал или оверену фотокопију не старију од 6 месеци), оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, Уверење о положеном стручном испиту (ако
поседује), уверење о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања, доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене
способности доставља кандидат пре закључења
уговора о раду. Пријаву кандидати треба да
доставе у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса на адресу ОШ „Милош Црњански”, ул.
Милоша Црњанског 88, 26352 Иланџа, са назнаком „За конкурс - наставник физике”. За све
додатне информације позовите 013/659-168.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА„МИЛОШ
ЦРЊАНСКИ”Е
Иланџа, МилошаЦрњанског 88

Чистачица

на неодређено време са пуним радним
временом.
УСЛОВИ: кандидат за ово радно место треба да
испуњава следеће услове: има завршено основно образовање, има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; има држављанство Републике Србије; није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; извршена психолошка процена способности за рад с децом и ученицима, у складу
са Законом; зна српски језик. Уз пријаву на конкурскандидат доставља: одштампани пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а остала потребна документација доставаља се у оригиналу или овереној копији:
1. доказ о завршеном основном образовању;
2. извод из матичне књиге рођених; 3. доказ
о држављанству Републике Србије; 4. доказ о
неосуђиваности правноснажном пресудом за
поменута кривична дела и непостојању дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом; 5. доказ о
знању српског језика уколико основно образовање и васпитање није стечено на српском
језику. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом иученицима, доставља се пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је осам дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Конкурсна
комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава и кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема
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резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос и доноси решење о избору кандидата
у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом кандидати достављају на адресу: Основне
школе „Милош Црњански” Иланџа, Милоша
Црњанског број 88, 26 352 Иланџа, са назнаком
„За конкурс - чистачица”. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара Школе
на телефон 013/659-168.

ПИРОТ
ОШ „СВЕТИ САВА”

18300 Пирот, Саве Немањића 2

1) Наставник физичког васпитања
за рад у централној школи у Пироту

2) Наставник физичког васпитања

са 70% радног времена, за рад у
централној школи у Пироту и одељењу
у Крупцу

вање на српском језику, достављају и доказ да
познају језик на коме се изводи образовно-васпитни рад: оверена фотокопија дипломе или
уверења о стеченом средњем, вишем или високом образовању на српском језику или оригинал или оверена фотокопија уверења, односно
потврде о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор, у року од 8 дана биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима, коју врши надлежна служба за
запошљавање. Кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду доставља уверење о
здравственој способности, не старије од шест
месеци. Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Формулар за
пријаву на конкурс са потребним документима
слати на адресу школе: ОШ „Свети Сава”, Саве
Немањића 2, 18300 Пирот или предати лично
код секретара школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

три месеца, као и за кривично дело против достојанства личности или морала; 4. држављанство Републике Србије, 5. да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Уз пријаву
кандидат доставља: уверење о држављанству,
извод из матичне рођених, уверење да није
осуђиван, оверену фотокопију дипломе или
уверење, на адресу: ОШ „Вук Караџић”, Српских
владара 111, 18300 Пирот или у просторијама секретаријата школе, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”

на период од 4 године

18300 Пирот, Српских владара 111

УСЛОВИ: На конкурс може да се јави лице
које испуњава услове за избор из чл. 122. чл.
139. и чл. 140. ст. 1. и 2. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон
и 10/2019,6/2020) и прописане Правилником о
ближим условима за избор директора установе
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 108/2015) и то: 1. да има стечено одговарајуће високо образовање за наставника гимназије, за педагога и психолога: 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука (лице из ове подтачке такође
мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); 2)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело и то: за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
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 и друга
кривична дела против службене дужности, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(кандидат за директора не може да буде лице
за које је у поступку и на начин прописан законом утврђено дискриминаторно понашање), 4.
да није осуђиван правноснажном пресудом за
привредни преступ у вршењу раније дужности, 5. да има држављанство Републике Србије,
6. да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, 7. да има дозволу за рад
наставника, васпитача и стручних сарадника,
8. да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања, 9.
да има положен испит за директора установе

Професор технике и технологије

3) Чистач/ица

са 80% норме, за рад у истуреним
одељењима

УСЛОВИ: Потребна документација: 1. формулар за пријаву на конкурс, преузет са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја РС, 2. биографија
(CV), 3. оверена фотокопија дипломе, за тачку 1 и 2: стечено одговарајуће образовање (у
складу са чланом 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања) и стечена
одговарајућа стручна спрема према Правилнику о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018 и 11/2019): професор физичког
васпитања, професор физичке културе, дипломирани педагог физичке културе, професор
физичког васпитања - дипломирани тренер са
назнаком спортске гране, професор физичког
васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације, професор физичког васпитања
- дипломирани кинезитерапеут, дипломирани
професор физичког васпитања и спорта, мастер
професор физичког васпитања и спорта, мастер
професор физичког васпитања и кинезитерапије, професор физичког васпитања и спорта,
мастер физичког васпитања и спорта, професор
спорта и физичког васпитања, професор спорта
и физичке културе, мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет); за тачку 3: завршена
основна школа; 4. извод из казнене евиденције
о неосуђиваности за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да није утврђено дискриминаторно
понашање, које издаје надлежна полицијска
управа; 5. уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од шест месеци), 6. извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 7. кандидати који нису стекли образо-

УСЛОВИ: техника и технологија: професор техничког образовања, професор технике, професор технике и информатике, професор информатике и техничког образовања, професор
техничког образовања и машинства, професор
технике и машинства, професор машинства,
професор електротехнике, професор техничког образовања и техничког цртања, професор техничког образовања и физике, професор
физике и основа технике, професор техничког
образовања и хемије, дипломирани педагог
за физику и општетехничко образовање ОТО,
дипломирани професор физике и основа технике за основну школу, професор физике и
основа технике за основну школу, професор
техничког образовања и васпитања, професор
техничког васпитања и образовања, професор политехничког образовања и васпитања,
професор политехничког васпитања и образовања, професор политехничког образовања,
професор технике и графичких комуникација,
професор производно-техничког образовања,
дипломирани педагог за техничко образовање,
дипломирани педагог за физику и основе технике, професор основа технике и производње,
професор политехнике, професор технике и
медијатекарства, професор техничког образовања и медијатекар, дипломирани физичар професор физике и основа технике за основну
школу - мастер, дипломирани професор физике
и основа технике за основну школу - мастер,
дипломирани професор технике и информатике - мастер, дипломирани професор технике
- мастер, мастер професор технике и информатике, мастер професор информатике и технике, професор основа технике и информатике; мастер професор технике и информатике за
електронско учење; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог
степена из области техничког и информатичког
образовања). Наставу из предмета одређених у
ставу 1 овог члана могу да изводе и лица која
су завршила двопредметне студије на факултету, ако су на том факултету савладала програм
из тих предмета у трајању од осам семестара.
Поред општих услова предвиђених Законом о
раду кандидат треба да испуњава и следеће
услове: 1. одговарајућа стручна спрема; 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад; 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање

за рад у централној школи у Пироту
2 извршиоца

Бесплатна публикација о запошљавању

ГИМНАЗИЈА ПИРОТ
18300 Пирот, Српских владара 118

Директор
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(изабрани кандидат који нема положен испит
за директора дужан је да га положи у року од
две године од дана ступања на дужност), Уз
пријаву на конкурс(формулар са сајта МПНТР)
учесници конкурса подносе следеће доказе: 1.
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању (не старија
од 6 месеци); 2. оверен препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу (не старија од 6 месеци); 3.
уверење о држављанству Републике Србије, у
оригиналу или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци); 4. извод из матичне књиге
рођених, у оригиналу или овереној фотокопији
(не старије од 6 месеци); 5. потврду о радном
искуству у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; 6. доказ о знању језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на том језику); 7. доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима - лекарско уверење; оригинал или
оверена фотокопија (не старије од 6 месеци);
8. уверење полицијске управе да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (оригинал или фотокопија, не старији од 30 дана); 9. уверење привредног суда
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније
дужности (оригинал или фотокопија, не старији
од 30 дана); 10. уверење основног и вишег суда
да против кандидата није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или фотокопију
не старији од 30 дана); 11. 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, оверене печатом школе; 12. уверење о положеном
испиту за директоре установе, оригинал или
оверену фотокопију (ако је кандидат поседује);
13. биографију са кратким прегледом кретања
у служби и предлогом програма рада директора; 14. доказе о стручним, организационим
и другим способностима (необавезно). Рок за
подношење пријава на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови”
Националне службе за запошљавање. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампани
формулар, заједно са пријавом на конкурс за
избор директора и комплетном документацијом
доставља лично или поштом на адресу: Гимназија Пирот, Српских владара 118, 18300 Пирот,
са назнаком: „Конкурс за избор директора шко-
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ле“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која у прилогу садржи сва документа тражена конкурсом, оверена на прописани начин. Све ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и преко
телефона број: 010/311-437.

подноси лично или се шаље на адресу: Економска школа Пирот, Таковска 24, 18300 Пирот,
у року од 8 (осам) дана од дана објављивања
конкурса у листу „Послови„ и на огласној табли
Националне службе за запошљавање у Пироту.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПИРОТ

ГИМНАЗИЈА ПИРОТ

18300 Пирот, Таковска 24

18300 Пирот, Српских владара 118
тел. 010/311 437

Стручни сарадник - педагог

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (у складу са чланом 140. Закона о
основама система образовања и васпитања):
дипломирани педагог; професор педагогије;
дипломирани школски психолог - педагог;
дипломирани педагог - мастер; мастер педагог;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давања мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да је држављанин Републике
Србије, да зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријавни формулар са званичне интернет странице
Министраства просвете, науке и технолошког
развоја прилажу: оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању. Кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по прописима који уређивали високо образовање од
10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама
првог степена, уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од шест месеци), кандидати
који образовање 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 високом образовању на
српском језику или оригинал или оверена фотокопија уверења, односно потврде о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Кандидати који
буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана
биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. 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

Обавештење о продужењу рока за подношење
пријава за конкурс на основу инструкције
Министарства просвете науке и технолошког
развоја. Продужава се рок за подношење пријава на конкурс објављен 18.03.2020. године у
публикацији „Послови”, за пријем у радни однос
на неодређено време, на радно место чистачица, 2 извршиоцаса по100%радног времена. Рок
за подношење пријава на конкурс продужава
се 30 дана од дана престанка ванредног стања
односно до 06. јун 2020. године, ког датума
истиче рок за пријаву за конкурс.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПИРОТ
Таковска број 24
тел. 010/311-268

Обавештење о продужењу рока за подношење
пријава за конкурс на основу инструкције
Министарства просвете науке и технолошког
развоја. Продужава се рок за подношење пријава на конкурс објављен 11.03.2020. године у
публикацији „Послови”, за пријем у радни однос
на неодређено време, на радно место наставника математике, 1 извршиоцса100% радног
времена. Рок за подношење пријава на конкурс
продужава се 30 дана од дана престанка ванредног стања односно до 06. јун 2020. године,
ког датума истиче рок за пријаву за конкурс.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
18300 Пирот, Српских владара 111
тел. 010 345 210

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава за конкурс на основу инструкције Министарства просвете науке и технолошког развоја. Продужава се рок за подношење
пријава на конурс објављен 11.03.2020. године у публикацији „Послови”, за пријем у радни однос на неодређено време једногнаставника математике са 100 % радног времена, два
помоћна радника са 100% радног времена и
конкурса за пријем радника на одређено времеса 50% радног времена до повратка раднице са
именоване функције директора школе - педагога школе. Рок за подношење пријава на конкурс
продужава се 30 дана од дана престанка ванредног стања односно до 06. јун 2020. године,
ког датума истиче рок за пријаву за конкурс.

ОШ „СВЕТИ САВА” ПИРОТ
18300 Пирот, Саве Немањића 2
тел. 010/321-117

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава за конкурс на основу инструкције Министарства просвете науке и технолошког развоја. Продужава се рок за подношење
пријава на конкурс објављен 11.03.2020. године у публикацији „Послови”, за пријем у радни
однос на неодређено време наставника математике, са 100% радног времена. Рок за подношење пријава на конкурс продужава се 30 дана
од дана престанка ванредног стања, односно до
06. јуна 2020. године, ког датума истиче рок за
пријаву на конкурс.
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ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ДР ДРАГУТИН ГОСТУШКИ”
18300 Пирот, Вука Караџића 1
тел. 010/311-866

Обавештење о продужењу рока за подношење
пријава за конкурс на основу инструкције
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Продужава се рок за подношење
пријава на конкурс објављен 18.03.2020. године у публикацији „Послови”, за пријем у радни
однос на неодређено време наставникауметничких и стручних предмета у музичкој школи и одређених стручних предмета у стручној
школи са одељењским старешинством - наставник клавира, за рад у издвојеном одељењу у
Димитровграду, са 100% радног времена. Рок
за подношење пријава на конкурс продужава
се 30 дана од дана престанка ванредног стања,
односно до 06. јуна 2020. године, ког датума
истиче рок за пријаву на конкурс.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН АРАНЂЕЛОВИЋ
18313 Црвена Река
тел./факс: 018/4858-806
e-mail: skolacreka@gmail.com

ОШ„Јован Аранђеловић” из Црвене Реке дана
11.03.2020. у листу „Послови” објавила је
конкурс за пријем у радни онос на неодређено време једног извршиоца на радном месту
чистачица. Због увођења ванредног стања од
16.03.2020 године прекинуте су активности
везане за спровођење конкурса. Обавештавамо
јавнос да се рок за пријаву кандидата продужава за још 4 дана почев од 20.05.2020. а задњи
дан за пријаву је 25.05.2020. године. У осталом
делу конкурс остаје да важи.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Наставник стручних предмета у
подручју рада хемија, неметали и
графичарство, тј. стручних предмета
за групу Гумари и пластичари
(технологија полимера), за
образовни профил: техничар за
полимере
са 90,00% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник РС”,
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014,13/2017 - Одлука УС, 113/2017 и
95/2018 - аутентично тумачење) кандидати
морају испуњавати услове за пријем у радни
однос утврђене чланом 139. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 27/2018 (ИИ) и 6/2020, у даљем
тексту: ЗОСОВ), и то: 1) да имају одговарајуће
образовање; 2) да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану
139. став 1. тачка 3) ЗОСОВ-а (уверење треба
да буде издато након расписивања конкурса,
тј. уз пријаву приложити оригинал или оверену
фотокопију издаје МУП-а Републике Србије) 4)
држављанство Републике Србије; 5) зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно
- васпитни рад (доказ доставља кандидат који
одговарајуће високо образовање није стекао на
српском језику). Услови из става 1. члана 139.
ЗОСОВа доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1. тачке 1),
3)-5) члана 139. ЗОСОВ-а подносе се уз пријаву
Бесплатна публикација о запошљавању

на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) овог
члана прибавља се пре закључења уговора о
раду. У погледу степена и врсте образовања,
потребно је да кандидати имају одговарајуће
високо образовање, предвиђено чланом 140.
ЗОСОВ-а, и сходно члану 142. став. 1. ЗОСОВ-а
- образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европски 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 члана 142. став 1. ЗОСОВ-а. За
кандидате који ово образовање не поседују, у
складу са чланом 142 став 2. ЗОСОВ-а 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. У погледу степена и врсте образовања,
односно одговарајућег високог образовања,
сходно члану 5. став 1. тачка 5) Правилника о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада хемија, неметали
и графичарство („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 21/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018
и 7/2019), наставу и друге облике образовно - васпитног рада из стручних предмета за
групу Гумари и пластичари може да изводи
за (технологија полимера): (1) дипломирани
инжењер технологије, органско-технолошки
одсек или смер; (2) дипломирани инжењер технолог, органско-технолошки одсек или смер; (3)
дипломирани инжењер органске хемијске технологије и полимерног инжењерства; (4) мастер инжењер технологије, завршене основне
и мастер академске студије у изборном подручју органска хемијска технологија, односно
изборном подручју полимерно инжењерство.
Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Приликом подношења пријаве на конкурс,
уз попуњени пријавни формулар, и уз потписану пријаву са биографијом (у којој се обавезно
наводи да ли су вршили психолошку процену
способности код надлежне службе за послове
запошљавања и када су је вршили), кандидат
је обавезан да приложи следеће доказе: да
има одговарајуће образовање (оверена фотокопија дипломе или уверење о дипломирању);
уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139.
став 1. тачка 3) ЗОСОВ-а; доказ о испуњености
услова из члана 142. став 1. ЗОСОВ-а - оверену фотокопију додатка дипломи из ког се види
да је кандидат положио испите из педагогије и
психологије или потврду факултета да је положио ове испите, односно оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту или
испиту за лиценцу, уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, не старије
од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци). Средња стручна школа
у Пироту, као руковалац подацима о личности,
предузимаће све потребне техничке и организационе мере за заштиту личних података
кандидата, ради спречавања случајног или
незаконитог уништења, или случајног губитка,
измена, неовлашћеног откривања, коришћења
или приступа подацима као и од свих незаконитих облика обраде. Подаци који се прикупљају
биће искоришћени искључиво у сврху обраде
података у конкурсном поступку а у складу са
Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС”, бр. 87/18). Пријава са доказима о
испуњености услова огласа, као и са обавезним

контакт телефоном и адресом пребивалишта,
подноси се на адресу: Средња стручна школа, ул. Ћирила и Методија бр. 29., 18300 Пирот
(обавезно са повратницом) или у просторијама
секретаријата школе, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”,
са назнаком „Пријава на конкурс”. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе
на телефон: 010/311-426. По завршеном конкурсу документација се не враћа кандидатима.
Неблаговремено поднете пријаве и пријаве
без потребне тражене документације неће се
разматрати, као ни пријаве кандидата који не
испуњавају услове у погледу образовања, врсте
и степена стручне спреме.

ПОЖ АРEВАЦ
ОШ „МЛАДА ПОКОЛЕЊА”
Ковачица
тел. 013/660-132
e-mail: oskov@panet.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. 2. има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
да има држављанство Републике Србије; 5. да
има знање словачког језика на којем се у овој
Школи изводи настава, поред српског језика, у
складу са чланом 141. ставови 6. - 7. Закона
о основама система образовања и васпитања;
6.да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; 7. да има дозволу за рад наставника (лиценцу); 8. да је прошао обуку и има положен испит за директора
установе; 9. да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидати који конкуришу су дужни да
поднесу пријаву на конкурс својеручно потписану, као и доказе о испуњености услова, и то:
1.биографију кандидата са кретањем у служби,
адресом становања, бројем телефона, .2. оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 3. уверење да
се против њега не води кривични поступак из
основног суда, о неосуђиваности и непостојању
дискриминаторног понашања из МУП-а о неос20.05.2020. | Број 882 |
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уђиваности за привредне преступе и из привредног суда; 4. уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 5. доказ
да је лице стекло средње - високо образовање
на словачком језику или доказ да је положило испит из словачког језика са методиком по
програму одговарајуће високошколске установе
или доказ да је положило испит из словачког
језика по програму одговарајуће високошколске установе, у складу са чланом 141. ставови
6.-7. Закона о основама система образовања и
васпитања; 6. уверење о положеним испитима из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова или шест бодова праксе у установи,
или оверене странице индекса из којих се може
утврдити да кандидат има положене испите из
психологије и педагогије; 7. доказ о поседовању
лиценце за рад наставника - стручног сарадника; 8. уверење установе, као доказ о радном
стажу у установи на пословима образовања и
васпитања; 9. извод из матичне књиге рођених
(кандидати који су променили презиме односно
име после издавања дипломе); 10. фотокопију
личне карте. Докази о испуњености услова из
става 1. тачке 2. наведеног члана (има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима) ће бити затражен од
кандидата који буде изабран, а пре закључења
уговора о раду. Конкурс је отворен 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови” и
на сајту Националне службе за запошљавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
узимати у разматрање. Пријаве са доказима о
испуњености услова конкурса слати на адресу:
Основна школа „Млада поколења”, Маршала
Тита 33, 26210 Ковачица.

ОШ „МЛАДА ПОКОЛЕЊА”
Ковачица
тел. 013/660-132
e-mail: oskov@panet.rs

Референт за правне кадровске и
административне послове
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (четврти степен стручне спреме) да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије, знање словачког језика
на којем се у овој школи изводи настава, поред
српског језика, у складу са чланом 141. ставови
6. - 7. Закона о основама система образовања
и васпитања, да има најмање 2 године рада
у установи на истим или сличним пословима
у установи образовања и васпитања. Кандидати треба да доставе: 1. пријавни формулар
објављен на званичној страници Министарства;
2. оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; 3. уверење о држављанству
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену
фотокопију); 4. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију - кандидати који су променили презиме односно име
после издавања дипломе); 5. доказ да је лице
стекло средње - високо образовање на словачком језику; 6. уверење установе, као доказ
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о радном стажу на истим или сличним пословима у установи образовања и васпитања; 7.
фотокопију личне карте; 8. кратку биографију
или CV. Уверење о психофизичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и
ученицима доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица и родоскрвњење, за
кривично дело примања мита или давања мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање,
прибавља школа по службеној дужности. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса слати на адресу школе: Маршала Тита 33,
26210 Ковачица. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса у листу
Националне службе за запошљавање „Послови”
и на сајту Националне службе за запошљавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА „БОРА РАДИЋ”

7) Дефектолог наставник

са одељењским старешинством
у посебним условима (издвојено
комбиновано одељење у Долову)

8) Дефектолог наставник

са одељењским старешинством
у посебним условима (издвојено
комбиновано одељење у Јабуци)

9) Наставник предметне наставе

у посебним условима (музичка култура),
са 80% радног времена

10) Мајстор-ложач

у посебним условима

11) Сервирка

у посебним условима, са 79% радног
времена

12) Васпитач/дефектолог
у ППП у посебним условима

13) Наставник предметне и
практичне наставе

у посебним условима у подручју рада
Пољопривреда и производња хране

14) Наставник предметне и
практичне наставе

26222 Баваниште, Вукице Митровић 1
тел. 013/751- 511
e-mail:osboraradic@gmail.com

у посебним условима у подручју рада
Пољопривреда и производња хране, са
75% радног времена

Обавештење

15) Наставник предметне и
практичне наставе

На основу инструкције Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 610-00326/2020-04 од 12.5.2020. године продужава се
рок за подношење пријава на конкурс објављен
дана 11.3.2020. године у публикацији „Послови”, за пријем у радни однос на неодређено
време секретара школе - 1 извршилац и чистача просторија - 4 извршиоца. Рок за подношење пријава на конкурс продужава се за 4
дана од објављивања овог обавештења у листу
„Послови”. Након истека рока од четири дана од
дана објављивања Обавештења истиче рок за
пријаву на наведене конкурсе.

у посебним условима, у подручју рада
Текстилство и кожарство
Кандидати за радна места од 1) до 9):
морају испуњавати услове који се тичу образовања предвиђеним Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 17/2018).

26000 Панчево, Цара Душана 34

Кандидати за радно место 10): средња школа и положен испит за руковаоца централног
грејања или положен испит за руковаоца парних котлова са АТ командом или положен испит
за машинисту парних котлова са АТ командом и
5 година радног искуства на пословима руковаоца централног грејања, руковаоца парних котлова или машинисте парних котлова.

1) Дефектолог наставник

Кандидати за радно место 11): основна
школа и најмање испит за сервирку.

2) Дефектолог наставник

Кандидати за радно место 12: образовање
предвиђено Законом о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС” бр. 18/10,
101/17 и 10/19).

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„МАРА МАНДИЋ”

са одељењским старешинством у
посебним условима
2 извршиоца
у посебним условима
2 извршиоца

Кандидати за радна места од 13) до 15): морају
испуњавати услове који се тичу образовања
предвиђеним Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и сарадника у настави у стручним школама
за ученике лако ментално ометене у развоју
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 1/95,
24/2004, 10/2009 и 2/2012).

3) Дефектолог наставник

у продуженом боравку у посебним
условима
3 извршиоца

4) Дефектолог наставник

у посебним условима (корективнопревентивне вежбе и игре)

5) Наставник предметне наставе

у посебним условима (енглески језик)
2 извршиоца

6) Наставник предметне наставе

у посебним условима (шпански језик)

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће
образовање; 2) има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови се доказују приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Докази о испуњености услова из. тач. 1)
и 3) до 5) саставни су део пријаве на конкурс, а
доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: попуњен и одштампан пријавни формулар који се преузима на
званичној интернет страници Министарства
просвете, краћу биографију, оверени препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 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, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду), уверење (не старије од 6 месеци) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве слати на
адресу: ШОСО „Мара Мандић”, Цара Душана
34, 26000 Панчево или предати лично. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и преко
телефона: 013/353-284.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
26230 Омољица, Трг Светог Саве 3

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку

Наставник предметне наставе наставник физике
са 70% радног времена

Наставник предметне наставе наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
прописано чланом 140. став 1., тачка 1. и
2., и чланом 139. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019
и 6/2020, даље Закон) као и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл.
Бесплатна публикација о запошљавању

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, 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, мултидисциплинарне, трансдисциплинарнестудије 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
10.09.2005. године; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примања
мита или давања мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 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 биографијом, приложити: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија, не старије 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 изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не
старији 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 ученицима (лекарско
уверење доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду). Напомена: у складу са чланом 154. став 2. Закона, кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним 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 „Доситеј Обрадовић”, 26230
Омољица, Трг Светог Саве 3, у року од 8 (осам)
дана од дана објављивања конкурса, с назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”
26232 Старчево, Иве Лоле Рибара 2

Наставник математике
2 извршиоца

Васпитач

у предшколској групи целодневног
боравка

Чистачица
УСЛОВИ: Услови у погледу врсте и степена
образовања, услови за пријем у радни однос,
документација која се доставља уз пријавни
формулар - остају исти као у конкурсу објављеном у публикацији „Послови” дана 11.03.2020.
године. Како је ванредно стање у земљи уведено дана 15.03.2020. године и престало дана
06.05.2020. године и како је Уредбом о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања предвиђено да се рокови
који истичу за време трајања ванредног стања
продужавају и сматрају се истеклим по престанку ванредног стања и како је рок за пријаву
по овом конкурсу истекао за време ванредног
стања дана 18.03.2020. године, значи да је
потребно продужити рок за пријаву на конкурс
за сва радна места још 5 дана, па се врши измена конкурса објављеног дана 11.03.2020. године у следећем: попуњени и одштампани пријавни формулар (налази се на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја) са потребном документацијом се достављају у року од 5 дана од дана
оглашавања у публикацији „Послови” непосредно или путем поште на адресу: ОШ „ Вук Стефановић Караџић”, Старчево, Иве Лоле Рибара
2, са назнаком: За конкурс, са напоменом за
које радно место. Након истека рока за достављање пријаве није могуће доставити доказе
о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање

ОШ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
26201 Јабука, Трг Бориса Кидрича 10

Наставник српског језика
УСЛОВИ: Услови у погледу врсте и степена
образовања, услови за пријем у радни однос,
документација која се доставља уз пријавни
формулар остају исти као у конкурсу објављеном у публикацији „Послови” дана 11.03.2020.
године. Како је ванредно стање у земљи уведено дана 15.03.2020. године и престало дана
06.05.2020. године и како је Уредбом о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања предвиђено да се рокови
који истичу за време трајања ванредног стања
продужавају и сматрају се истеклим по престанку ванредног стања и како је рок за пријаву
по овом конкурсу истекао за време ванредног
стања дана 18.03.2020. године, значи да је
потребно продужити рок за пријаву на конкурс за ово радно место још 5 дана, па се врши
измена конкурса објављеног дана 11.03.2020.
године у следећем: Попуњени и одштампани
пријавни формулар (налази се на званичној
интернет страници Министарства просвете,науке и технолошког развоја) са потребном
документацијом се достављају у року од 5 дана
од дана оглашавања у публикацији „Послови”
непосредно или путем поште на адресу: ОШ
„Гоце Делчев”, Трг Бориса Кидрича 10, Јабука
26201, са назнаком „За конкурс” са напоменом за радно место. Након истека рока за достављање пријаве није могуће доставити доказе
о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање
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12000 Пожаревац, Лоле Рибара 6-8
тел. 012/541-625
e-mail: medicinskapo@gmail.com

Наставник зуботехничке групе
предмета
Наставник фармацеутске групе
предмета
УСЛОВИ: у складу са Законом 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 Здравство
и социјална заштита. Конкурс остаје отворен 8
дана од дана објављивања у часопису „Послови“. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
и одштапани 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
развоја), 2. оргинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
3. уверење о држављанству (оргинал или оверену фотокопију), 4. извод из матичне књиге
рођених (оргинал или оверену фотокопију), 5.
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (што се доказује
пре закључења уговора о раду), 6. 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, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрњављење, 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 правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
коју није, иу складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ доставља кандидат уз конкурсну документацију, а прибавља
га код надлежне полицијске управе), 7. доказ
да има образовање из психолошких, педагошких и методичних дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 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 фотокопија документа којим се доказује потребно
образовање), 8. Да зна српски језик и језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Медицинска школа, Лоле Рибара
6-8, 12000 Пожаревац. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
12000 Пожаревац, Лоле Рибара 6-8
тел. 012/541-625
e-mail: medicinskapo@gmail.com

Наставник зуботехничке групе
предмета

у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања и Правилником
о врсти стручне спреме наставника
стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама
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УСЛОВИ: У складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Здравство
и социјална заштита. Конкурс остаје отворен 8
дана од дана објављивања у часопису Послови. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
и одштапани 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
развоја), 2. оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 3. уверење о држављанству (оргинал
или оверену фотокопију), 4. извод из књиге
рођених (оргинал или оверену фотокопију), 5.
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (што се доказује
пре закључења уговора о раду), 6. 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, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрњављење, 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 правом,без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за коју није, иу складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (доказ доставља
кандидат уз конкурсну документацију, а прибавља га код надлежне полицијске управе).
7. доказ да има образовање из психолошких,
педагошких и методичних 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 фотокопија документа којим се доказује
потребно образовање), 8. зна српски језик и
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве са потребном документацијом
доставити на адресу: Медицинска школа, Лоле
Рибара 6-8, 12000 Пожаревац. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће узимати у
обзир.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

ни 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 развоја), 2. оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 3. уверење
о држављанству (оргинал или оверену фотокопију), 4. извод из књиге рођених (оргинал
или оверену фотокопију), 5. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
ученицима (што се доказује пре закључења уговора о раду), 6. 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, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрњављење, 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 правом,без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за коју није, иу складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(доказ доставља кандидат уз конкурсну документацију, а прибавља га код надлежне полицијске управе), 7. доказ да има образовање из
психолошких, педагошких и методичних 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 фотокопија документа којим
се доказује потребно образовање), 8. зна српски језик и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Медицинска
школа, Лоле Рибара 6-8, 12000 Пожаревац.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
узимати у обзир.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 10

Наставник разредне наставе
Наставник математике
Наставник српског језика
са 70% радног времена

Наставник француског језика

12000 Пожаревац, Лоле Рибара 6-8
тел. 012/541-625
e-mail. medicinskapo@gmail.com

са 60% радног времена

Наставник физичког васпитања

за 60% радног времена, у складу са
Законом о основама система образовања
и васпитања и Правилником о врсти
стручне спреме наставника стручних
сарадника и помоћних наставника у
стручним школама
УСЛОВИ: у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилника
о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних премета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама. Конкурс
остаје отворен 8 дана од дана објављивања
у часопису Послови. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства и одштапани пријав-

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају потребну документацију у року од
8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс се објављује у недељном листу „Послови”
при Националној служби запошљавања (НСЗ).
Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране директора школе. Кандидат за
радно место наставника треба да испуњава
услове из члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) има одговарајуће образовање у складу са чланом 140.
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- други закон, 27/2018 (II) - други закон,
10/2019 и 6/2020) и са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/18 и 11/19); б) има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима; в) 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 кривично дело примање мита или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; г) има
држављанство Републике Србије; д) зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази који се прилажу:
1) својеручно потписана пријава са биографијом и списком приложене документације;
2) попуњени пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; 3) оверена фотокопија дипломе и додатка дипломи (лица са
звањем мастер достављају и диплому и додатак дипломи основних академских студија);
4) оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених; 5) оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци); 6) оригинал или оверена фотокопија уверења о неосуђиваности
из МУП-а (не старије од 6 месеци); 7) потврда одговарајуће високошколске установе да
је кандидат положио испит из страног језика
(само кандидати који образовање нису стекли
на српском језику). Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају услове за
оглашене послове, упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака о чему ће кандидати бити обавештени
на бројеве телефона које су навели у својим
пријавама. Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама ОШ „Доситеј Обрадовић”
у Пожаревцу, Јована Шербановића 10, с тим
што ће кандидати о датуму и времену бити
обавештени на контакт адресе које су навели
у својим пријавама. Доказ о испуњености услова из тачке 5б) ове одлуке прибавља се пре
закључења уговора о раду (лекарско уверење
не старије од 6 месеци које издаје надлежна установа). Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања огласа.
Пријаве са доказима достављати у затвореној
коверти са назнаком „За конкурс” на адресу
ОШ „Доситеј Обрадовић” у Пожаревцу, Јована Шербановића 10, 12000 Пожаревац, лично
или поштом.

или специјалистичке струковне студије) по
пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године; на студијама
првог степена (основне академске, односно
струковне студије), студијама у трајању од три
године, или одговарајуће више образовање. 2)
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање мита или давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5)
да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: потпуну личну и радну биографију,са адресом и контакт
телефоном, диплому о стеченом образовању;
извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству РС, уверење да кандидат није
осуђиван (уверење МУП-а); пријавни формулар
(Образац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја). Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС, а
потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом, достављају установи. Пре
закључења уговора о раду кандидат доставља
доказ којим потврђује да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По завршетку конкурса предата документа
се неће враћати кандидатима. Пријаве се подносе лично или путем поште (са повратницом),
на адресу: Предшколска установа „Љубица
Вребалов” Пожаревац, Вука Караџића 1, са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код директора и секретара Предшколске установе „Љубица Вребалов”
Пожаревац и преко телефона 012/210-308.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”
12000 Пожаревац
тел. 012/210-308

Васпитач

на реализацији припремно
предшколског програма, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1) високо образовање:
на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије
Бесплатна публикација о запошљавању

Посао се не чека, посао се тражи

ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НЕВЕН”
31330 Прибој, Немањина 2
тел. 033/2451-035

Стручни сарадник, дефектологолигофренолог
висока школа

УСЛОВИ: високо образовање, дипломирани
дефектолог - олигофренолог: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије); 2. на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; 3. на студијама
првог степена (основне академске, струковне и
специјалистичке струковне студије).

Васпитач

висока школа
УСЛОВИ: високо образовање: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије); 2. на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; 3. на студијама
првог степена (основне академске, струковне и
специјалистичке струковне студије).

Васпитач

виша школа
УСЛОВИ: више образовање, занимање васпитач.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: средње образовање, 4. степен стручне спреме, занимање медицинска сестра - васпитач.

Спремачица
УСЛОВИ: основно образовање.
ОСТАЛО: Потребно је да кандидат испуњава и
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије и да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Документација коју кандидати достављају: пријавни формулар, попуњен и
одштампан са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; оверена копија дипломе о стеченом образовању;
извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству; доказ о неосуђиваности (потврда/уверење), не старије од 6 месеци; доказ да
поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, кандидат
прибавља пре закључења уговора о раду. Кон20.05.2020. | Број 882 |
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курс ће спровести конкурсна комисија именована решењем директора. Кандидати који буду
изабрани у ужи избор, биће упућени на психолошку процену за рад са децом и ученицима
у Националну службу за запошљавање. Комисија обавља разговор са кандидатима и доноси решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”, лично или
на адресу: Предшколска установа „Невен”, Пионирска 2, Прибој.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК СТ. КАРАЏИЋ”
31319 Јасеново
тел. 033/2684-404

1. Наставник српског језика
са 94,44% радног времена

2. Наставник математике
са 88,89% радног времена

3. Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена

4. Радник на одржавању хигијене

са70% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу Доња Бела Река
Услови за наставнике: Поред општих услова
прописаних чл. 24 Закона о раду (бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), у радни однос може да буде
примљено лице које испуњава и услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр.
88/2017, 27/18, 10/2019): да има одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 140 и 142
Закона о основама система образовања и
васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника за рад у основној школи („Сл.
гл. РС” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019 од
15.08.2019. године): на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије); студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство РС; да зна
језик на коме се остварује васпитно-образовни
рад (односи се на кандидате који образовање
нису стекли на српском језику). Сви кандида-
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ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Уз пријавни
формулар (са званичне интернет странице),
потребно је доставити школи: радну и личну
биографију са адресом и контакт телефоном;
диплому одговарајућег степена и врсте стручне спреме (оверену фотокопију да није старија
од 6 месеци); кандидат који има високо образовање стечено на студијама другог степена доставља оверену копију дипломе другог степена
и оверену копију дипломе основних академских
студија; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из чл.
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (оригинал или оверена фотокопија да није старије од 6 месеци) из
МУП-а; уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија да није старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених издат на
прописаном обрасцу са холограмом (оригинал
или оверена фотокопија да није старије од 6
месеци); уколико диплома није издата на српском језику, потврду да зна српски језик, за
лица која нису стекла образовање на српском
језику - доказ о положеном испиту из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе, односно доказ о положеном испиту из српског језика са методиком по програму
одговарајуће висикошколске установе за радно место (оригинал или оверена фотокопија).
Доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима лекарско уверење подноси се пре закључења
уговора о раду.
Услови за радника на одржавању хигијене: 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. гл. РС” број 88/17, 27/18 и 10/19);
да има основно образовање/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, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство РС; да зна српски
језик (односи се на кандидате који образовање
нису стекли на српском језику). Сви кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом, достављају установи. Уз пријавни формулар (са званичне интернет странице),
потребно је доставити школи: радну и личну
биографију са адресом и контакт телефоном;
оригинал или оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи (оригинал
или оверена фотокопија да није старије од 6
месеци); уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из чл.
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања (оригинал или оверена фотокопија да није старије од 6 месеци) из
МУП-а; уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија да није старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених издат на
прописаном обрасцу са холограмом (оригинал

или оверена фотокопија да није старија од 6
месеци). Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
ученицима - лекарско уверење подноси се пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс за сва четири радна места
је осам дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве које су неблаговремене, непотпуне и
које не испуњавају услове у погледу врсте и
степена стручне спреме, неће бити узете у разматрање. Пријавни формулар и конкурсом тражене доказе о испуњавању услова доставити у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса
на горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурс за_______”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОША ПИЈАДЕ”

12311 Мало Црниће, Бајлонијева 123
тел. 012/280-012
e-mail. skola.mc@gmail.com

Директор школе

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају
услове прописане чл. 122, односно чл.139.
и чл.140 ст.1 и 2. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр.108/2015) и то: 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 педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука, уз које кандидат мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно 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 за наставника основне школе. 2) да има дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника.
3) да има обуку и положен испит за директора
школе (лиценцу директора). Изабрани директор
који нема положен испит за директора, дужан
је да га положи у року до две године од дана
ступања на дужност, а ако не положи испит за
директора у року од две године од дана ступања на дужност, престаје дужност директора. 4)најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. 5) да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 6) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
7) да има држављанство Републике Србије; 8)
да зна српски језик (на том језику се остварује
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образовно-васпитни раду школи). Комисија за
избор директора цениће и доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника), ако га поседује, као и доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, ако је кандидат претходно обављао
дужност директора установе.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 1. оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 2. оригинал или оверену фотокопију дозволе за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника
(лиценца); 3.оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не садржи уверење о
положеном испиту за директора установе неће
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат
ће бити у обавези да у законском року полижи испит за директора школе); 4.оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци) и
извод из матичне књиге рођених; 5. оригинал
уверења да није покренута истрага, нити да се
води поступак пред надлежним судом (оргинал уверења издато након објављивања конкурса); 6. оргинал уверења Привредног суда
да није осуђиван правоснажном пресудом за
привредни преступ (оргинал уверења издато
након објављивања конкурса); 7. оригиналпотврде о радном искуству најмање осам година у области образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања, која мора
да садржи податак о радном стажу и пословима које је лице обављало, коју издаје установа у којој кандидат ради, ако кандидат није у
радном односу, потврду издаје установа у којој
је кандидат стекао радно искуство у области
образовања и васпитања (оргинал потврда
издата након објављивања огласа), 8. радну
биографију са кратким прегледом кретања у
служби; 9. оригиналуверења да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и кривична дела насиље у породици,одузимање,запуштање и злостављање малолетног лица или
родосрнављење, за примање и давање мита,
за кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја, против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање што онемогућава рад у образовању (оргинал уверења
издато након објављивања конкурса); 10.доказ
о знању српског језика, уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику;
11.доказ о физичкој, психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
прибавља се пре закључивања уговора о раду.
12.доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника уколико га поседује); 13.резултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (достављају само кандидати који су претходно обављали дужност
директора установе). Сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије.
Чланом 55. став 2. Статута школе прописано
је да је рок за пријављивање на конкурс 15
дана од дана објављивања конкурса. У складу
са чланом 56. ст.2 Статута школе, кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају на адресу
школе у затвореној коверти, лично или путем
поште. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Избор се врши
у складу са чл.123 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријава на конБесплатна публикација о запошљавању

курс за избор директора, заједно са потребном
документацијом, доставља се установи. Орган
управљања образује комисију за избор директора.Комсија спроводи поступак за избор диркетора: обрађује конкурсну документацију,
утврђује испуњеност законом прописаних услова за избор директора, обавља интервју са кандидатима и прибавља мишљење васпитно-образовног, наставничког, односно наставничког
и педагошког већа о пријављеним кандидатима.Обавезне чланове Комсије чине по један
представник из реда наставника разредне
наставе, наставника предметне наставе и ненаставног особља. Мишљење се даје на посебној седници којој присуствују сви запослени и
који се изјашњавају о свим кандидатима тајним
изјашњавањем. Комисија сачињава извештај о
спроведеном конкурсу за избор директора, који
садржи достављену документацију кандидата
и потребна мишљења и доставља их органу
управљања у року од осам дана од дана завршетка поступка. Орган управљања, на основу
извештаја, сачињава образложену листу свих
кандидата који испуњавају услове и предлог за
избор директора, које заједно са извештајем
Комисије, доставља министру у року од осам
дана од дана достављања извештаја Комисије.
Министар у року од 30 дана од дана пријема
документације, врши избор директора установе и доноси решење о његовом именовању,
о чему установа обавештава лица која су се
пријавила на конкурс. Пријава на конкурс за
избор директора, заједно са попуњеним формуларом и потребном документацијом, доставити лично, у затвореној коверти са назнаком
„Конкурс за избор директора школе” илислати
на адресу: Основна школа „Моша Пијаде” Мало
Црниће, Бајлонијева 123, 12 311 Мало Црниће,
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Све информације о конкурсу могу се
добити у секретаријату школе на број телефона 012/280-012 и на имејл: skola.mc@gmail.
com, сваким радним даном од 8 до 12 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОША ПИЈАДЕ”

12311 Мало Црниће, Бајлонијева бр.123
тел. 012/280-012
e-mail. skola.mc@gmail.com

Домар

100% радног времена на неодређено
време
УСЛОВИ: кандидат који конкурише за наведено
радно место треба даиспуњава поред општих
услова за заснивање радног односа у складу са
чл.24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр.24/05,
61/05,54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС и
95/18- аутентично тумачење)иуслове прописане одредбама чл. 139. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017,27/18, 10/19 и 6/20), односно
да: 1) поседује одговарајуће образовање (III
или IV степен стручне спреме); 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, 3) држављанство Републике Србије, 4) зна српски језик, 5) 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 кривично дело примање мита или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.

Наставник математике

89% радног времена на неодређено
време

Наставник физичког васпитања

65% радног времена на неодређено
време
УСЛОВИ: кандидат који конкурише за радно место наставника поред општих услова за
заснивање радног односа у складу са чл.24
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр.24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС и
95/18- аутентично тумачење), треба даиспуњаваи посебне услове прописане одредабама чл.
139., чл.140, чл.142., чл.143 и чл. 144Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,27/18 ,10/19 и
6/20), Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („ Сл. гласник РС- Просветни
Гласник”,бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017 ,13/18 и 11/19) ,односно да : 1) поседује 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 пред-мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују цели-не и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. 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 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 правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) држављанство Републике Србије, 5)
зна српски језик
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: диплому о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), доказ о знању језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад у
школи (уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику),извод из матичне књиге рођених, уверење о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду ; уверење из казнене
евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван
за кривична дела прописана чл. 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
(не старија од 6 месеци) доказ о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику. Сва документа
се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду.Сва остала документа су саставни део
пријаве на конкурс. Избор се врши у складу са
Законом основама система образовања и васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. У складу са чланом 154.
Закона о основама ситема образовања и вас20.05.2020. | Број 882 |
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питања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају Школи најкасније у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Комсија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос, у року од8 дана од дана истека рока за
пријем пријава.Кандидати који уђу у ужи избор
биће позвани на разговор и 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 осам
дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима.Конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима са листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Пријаве
на конкурс доставити лично или поштому затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за избор
наставника математике / наставника физичког
образовања и васпитања / домара, на адресу:
Основна школа „Моша Пијаде”, Бајлонијева
123, 12 311 Мало Црниће, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Све информације
о конкурсу могу се добити од секретара школе
на број телефона 012/280-012 и на имејл: skola.
mc@gmail.com, сваким радним даном од 8 до
12 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
12000 Пожаревац, Војске Југославије 18
тел.012/223-364

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава на конкурс. На основу Инструкције Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Број: 610-00-326/2020-04 од
12.05.2020. године, о конкурсима објављеним
пре или у току ванредног стања, дајемо следеће обавештење:1.Продужава се рок за подношење пријава на конкурс Основне школе „ Свети Сава” Пожаревац, објављен дана 18.03.2020.
године у публикацији „Послови” код Националне службе за запошљавање, за пријем у радни однос на неодређено време, за радна места: Наставник српског језика и књижевности 1
извршилац са 100% радног времена и спремач/
спремачица 1 извршилац са 100% радног времена. 2.Рок за подношење пријава на конкурс
из тачке 1. ове Одлуке продужава се 30 дана
од дана престанка ванредног стања, односно до
06. јуна 2020. године, ког датума истиче рок за
пријаву на конкурс.

СРЕДЊА ШКОЛА „МИЛОЈЕ ВАСИЋ”
12220 Велико Градиште, Житни трг 4
тел. 012/663-131

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава на конкурс. Продужењу рока за
пријаву кандидата по расписаном конкурсу у
листу „Послови” број 873 од 18.03.2020. године. 2. Продужава се рок за пријаву кандидата
на горе објављени конкурс 30 дана од дана
престанка ванредног стања, односно до 06.јуна
2020. године.Објавити ову одлуку о продужењу
рока за пријаву кандидатауследећем бројупубликације„Послови” за следећа радна места:
Назив радног места:1.Професор математике на
неодређено време са 100% радног времена . 1
извршилац 2.Спремачица, на неодређено време са 50% радног времена .1 извршилац 3.Техничар инвестиционог одржавања/ техничког
одржавања / одржавања уређаја и опреме на
неодређено време, са 50% радног времена . 1
извршилац
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

12000 Пожаревац, Моравска бр 2
тел. 012-223-375

Стручни сарадник-педагог
Наставник српског језика и
књижевности
Наставник разредне наставе
Наставник физичког и здравственог
васпитања
Наставник физичког и здравственог
васпитања
са 80% радног времена

Наставник математике . два
извршиоца
2 извршиоца

Наставник разредне наставе продужени боравак
Спремачица
Сервирка
УСЛОВИ: I 1 Расписује се конкурс за пријем у
радни однос, и то:1.Стручни сарадник - педагог. 2. Наставник српског језика и књижевности 3.Наставник разредне наставе 4.Наставник физичког и здравственог васпитања
5.Наставник физичког и здравственог васпитања, са 80% радног времена 6.Наставник
математике, два извршиоца7.Наставник разредне наставе - продужени боравак 8.Спремачица, 2 Сервирка. II Кандидат треба да
испуњава, сагласно чл. 139. и 140. Закона о
основама система образовања и васпитања,
следеће услове:1.Да има одговарајуће образовање прописано Законом о основама система
образовања и васпитања и 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 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 родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара,
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.Да има држављанство Републике Србије; 5.Да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад;Кандидат из става I под редним бројем 8 - спремачица мора да поседује основно образовање.
Кандидат из става I под редним бројем 9 - сервирка мора да поседује средње образовање 3
или 4 степена стручне спреме. Услови из става 2. тачке 2. доказују се приликом пријема
у радни однос и проверавају се током рада.
Докази о испуњености услова из става II тачка 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става II. тачка 2)
овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. III Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
IV Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,

а потребну документацију, у овереној копији,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Кандидати који уђу
у ужи избор биће позвани на разговор. V Конкурс се објављује у недељном листу „Послови”
при Националној служби за запошљавање. VI
Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране директора Школе.VII Пријаве
и приложена документација се не враћају.VIII
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Докази који се прилажу
уз пријаву на конкурс: 1.Својеручно потписана
пријава са биографијом и списком, приложене
документације; 2.Попуњени пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја;3.Оверена фотокопија дипломе и додатка
дипломи (лица са звањем мастер достављају
и диплому и додатак дипломи основних академских студија). Кандидати из става И под
редним бројем 8 - спремачица достављају сведочанство о завршеном основном образовању.
Кандидати из став И под редним бројем - сервирка достављају сведочанство о завршеној
средњој школи (трећи или четврти степен);
4.Оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених;5.Оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци);6.Оригинал или оверена фотокопија уверења о неосуђиваности
из МУП-а (не старије од 6 месеци); 7.Потврда одговарајуће високошколске установе да
је кандидат положио испит из страног језика
(само кандидати који образовање нису стекли
на српском језику). Кандидати чије су пријаве
благовремене, потпуне и уз које су приложени
сви 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 запошљавање применом стандардизованих поступака о
чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона које су навели у својим пријавама.Разговор са кандидатима ће се обавити у
просторијама Основне школе „Вук Караџић” у
Пожаревцу, Моравска 2, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на
контакт адресе које су навели у својим пријавама. Пријаве слати на адресу: Основна школа
„Вук Караџић” Пожаревац, ул. Моравска бр. 2.,
12000 Пожаревац, лично или поштом.

ОСНОВНА ШКОЛА”ВЕЉКО
ДУГОШЕВИЋ”
12222 Браничево
тел. 012/666-412
e-mail: os.branicevo@gmail.com

Одлука о настављању конкурса расписаног
11.марта 2020. Године. Оглас објављен у часопису Послови БРОЈ 872 од 11. марта 2020. године за послове спремачице, 2 извршиоца, који
је обустављен на основу Иструкције Министарства просвете која се примењују од 16. марта
2020. године, наставља се и то тако што се
рок за пријаву кандидата, који је истицао 19.
марта 2020. године помера за још 3 дана од
дана објављивања, а најкасније закључно са
25.5.2020. године.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

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

Наука и образовање

ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
Раждагиња, Сјеница

1. Расписује се конкурс за избор
наставника предметне наставе
Наставника физичког васпитања
у ОШ” Јован Јовановић Змај”
Раждагиња
за за 60 %радног времена, на
неодређено време

УСЛОВИ: уз пријавни формулар, који се преузима са интернет старнице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају потребну документацију у року од
8 дана од данаобјављивања конкурса. Конкурс
се објављује у недељном листу „Послови” при
Националној служби за запошљавање. Кандидати за расписана радна места наставника
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 стручнојспреми наставника, васпитача и стручних сарадника, А) има одговарајуће
образовање (оверена копија дипломе), Б) има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење),
В) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безуслован
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и закривична дела насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примања или давања мита, уза
кривича дела из групе кривичних дела против
полне слободе, пропитвправног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у ксладу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање,
Г) има држављанство Републике Србије, Д) да
се не води кривични поступак, нити је лице под
истрагом, Д) зан српски језик и језик на којем
се остварује образовно васпитни рад, Ђ) извод
из матичне књиге рођених. Доказ о испуњености
услова из тачке 5а, в, г, д, ђ и е достваљју 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 „Јован
Јовановић Змај” Раждагиња 36310 Сјеница.

ГИМНАЗИЈА „ЈЕЗДИМИР ЛОВИЋ”
Сјеница

1. Професор физике

са 80% од пуног радног времена, на
неодређено време

2. Професор биологије

са 60% од пуног радног времена, на
неодређено време

3. Професор босанског језика

са 67% од пуног радног времена, на
неодређено време

4. Професор математике, са
пунимрадним временом, на
одређено време, до повратка
раднице са породиљског
одсуства(4-о дете)
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају
услове према Закону о раду („Сл. гласник
РС”бр.24/05 и 61/05,54/09, 32/2013 и75/2014),
члану 139. Закона о основама система обраБесплатна публикација о запошљавању

зовања и васпитања (‚‚Сл. гласник РС‚‚ бр.
72/09,52/11, 55/13, 35/15, 68/15, 62/16 и 88/17).
Услови које треба да испуњава лице за пријем у
радни однос: да има одговарајуће образовање
(чл. 8. Закона о основама система образовања
и васпитања); да има психичку, физичку и
здраствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном судском
пресудом за кривична дела предвиђена чланом
139. став 1. тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије, зна српски језик и језик
на којем остварује образовно -васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверен препис (фотокопију)
дипломео стеченој стручној спреми, уверење
из казнене евиденције. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Не благовремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добитипреко телефона 020 / 741- 053.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”ПРИБОЈ
31330 Прибој, Немањина 35

Наставник музичке културена

неодређено време са 55 % одпуног
радног времена
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 1. има
одговарајуће образовање према одредбама
Правилника о степену и врсти образовања
наставника, 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 и2/2020). 2.
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3.да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик, језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености
услова из тачке 2 ове одлуке прибавља се пре
закључења уговора о раду. Уз пријаву кандидати треба да доставе следећа документа: диплому о одговарајућој стручној спреми у складу
саПравилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника у основној
школи, уверење о држављанству (не старије од
6 месеци), уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци), извод из МК рођених. Пријава са документацијом доставља се на адресуОШ „Вук Караџић” Прибој, Немањина 35, 31330
Прибој, са назнаком „За конкурс”. Фотокопије
докумената морају бити оверене. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају потребну документацију у року од
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране директора школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАСЛАЧАК „
тел./факс 020/741 - 207; 741-284
Сјеница, Нова б.б

Васпитача

на неодређено време --6извршилаца
6 извршилаца
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом, кандидати
треба да испуњавању следеће посебне услове
у погледу стручне спреме: одговарајуће високо
образовање на студијама првог степена, студијама другог степена, односно на основним студија
од најмање четири године и студијама у трајању
од три године - васпитач, у складу са законом.

Васпитача

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом, кандидати
треба да испуњавању следеће посебне услове
у погледу стручне спреме: одговарајуће високо
образовање на студијама првог степена, студијама другог степена, односно на основним студија
од најмање четири године и студијама у трајању
од три године - васпитач, у складу са законом.

Васпитача са инвалидитетом
на неодређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом, кандидати
треба да испуњавању следеће посебне услове
у погледу стручне спреме: одговарајуће високо
образовање на основним студијама првог степена, студијама другог степена, односно на основним студија од најмање четири године и студијама у трајању од три године - васпитачи под
општим условима- 1 степен у складу са законом
и Решењем о процени радне способности.

Шефа рачуноводства
на неодређено време

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом, кандидати
треба да испуњавању следеће посебне услове
у погледу стручне спреме: одговарајуће високо
образовање на основним студијама у обиму од
240 ЕСПБ бодова,по пропису који уређује високо образовање почев од 10 септембра 2005.
године или на студијама у трајању од најмање
четирир године, по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године и положен стручни испит.

Службеник за послове одбране,
заштите и безбедности
на неодређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом, кандидати
треба да испуњавању следеће посебне услове
у погледу стручне спреме: одговарајуће високо
образовање на основним студијама у обиму од
240 ЕСПБ бодова,по пропису који уређује високо образовање почев од 10 септембра 2005.
године или на студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године и положен стручни испит.

Мајстор одржавања- домар
на неодређено време

УСЛОВИ: поред општих сулова за заснивање
радног односа утврђених Законом, кандидати
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треба да испуњавању следеће посебне услове
у погледу стручне спреме: средње образовањебравар, водоинсталатер, електричар.
ОСТАЛО: општи услови: 1) да има одговарајућеобразовање; 2) Да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; 3)
Даније осуђивано правноснажном пресудом за
кривична дела из члана 139. ст. 1.тачка 3) Закона о основама система обра. и васпитања; 4) Да
има држављанствоРепублике Србије; 5) Зна српскијезик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Уз пријавни формулар кандидат треба
да достави: биографију; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике
Србије; Оверен препис (фотокопију) дипломе о
стеченој стручној спреми; Уверење МУП-а о неосуђиваности за дела из тачке 3); Доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом, доставља се пре закључења уговора о раду; Доказ да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад, доставља кандидат које одговарајуће образовање
није стекао на српском језику. ок за пријављивање на конкурсје 8 (осам) дана од дана
објављивања огласа у публикацији НСЗ „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаву на конкурс и
осталу потребну документацију заинтересовани
кандидати могу доставити лично или поштом,на
адресу Предшколска установа „Маслачак” улица
Нова б.б. 36310 Сјеница.

ГИМНАЗИЈА ПРИБОЈ
Прибој

Наставник физике

на неодређено време са 70 % одпуног
радног времена
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, и то: 1. има одговарајуће образовање према одредбама Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”
бр.15/2013 ,11/2016, 2/2017,11/2017, 13/2018,
и7 /2019). 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3.да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. има држављанство Републике Србије;
5. зна српски језик, језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из тачака 1, 3, 4 и 5) достављају се уз
пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 2 ове одлуке прибавља се пре закључења
уговора о раду. Уз пријаву кандидати треба да
доставе следећа документа: диплому о одговарајућој стручној спреми у складу саПравилникомо степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
гимназији, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о неосуђиваности
(не старије од 6 месеци), извод из МК рођених. Пријава са документацијом доставља се на
адресу Гимназија Прибој, Немањина 37 .31330
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Прибој, са назнаком „За конкурс”. Фотокопије
докумената морају бити оверене. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају потребну документацију у року од 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Конкурс спроводи Конкурсна комисија
именована од стране директора школе.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
Штаваљ

развоја продужава се рок за подношење пријава на конкурс објављен дана 18.03.2020. године у публикацији ,,Послови”, за пријем у радни
однос на неодређено време и то: 1. Наставник
биологије на неодређено време са 80% од
пуног радног времена, за рад у матичној школи
Радоиња и у ИО Негбина. 2. Наставник математике на неодређено време са 66,67% од пуног
радног времена, за рад у ИО Негбина. Рок за
подношење пријава на конкурс продужава се
30 дана од дана престанка ванредног стања,
односно, до 06. јуна 2020. године, ког датума
истиче рок за пријаву на конкурс.

ПРОКУПЉЕ

Психолога

ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ”

са 100 % радног времена

18420 Блаце, Вука Караџића бб
тел. 027/371-373

Наставника разредне наставе
са 100% радног времена
2 извршиоца

Наставник математике

УСЛОВИ: уз пријавни формулар са званичне
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, каднидати су дужнидоставити следећа документа којим доказују испуњеност
услова за пријем у радни однос из чл.139.Закона
о основама система образовања и васпитања,и
то: 1. има одговарајуће образовање из чл. 140.
Закона о осовама система образовања и васпитања, 2. има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски
језикна којем се остварује образовно-васпитни
рад. Докази о испуњености услова из . тач. 1),
3),4) и 5) овог члана саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ изтачке 2) овогприбавља се пре
закључења уговора о раду. Конкурс остаје отворен 8(осам) дана од дана објављивања у листу
„Послови”. Пријаве доставити лично у школи или
на адресу:О.ш.”Бранко Радичевић”Штаваљ,Ново
насеље бб,36311 Штаваљ Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „БОШКО БУХА”
Ивање
тел. 033/771-751
e-mail:osboskobuha@gmail.com

Директор школе
УСЛОВИ: рок запријаву кандидата за избор
директора школе, на објављени конкурс од
18.03.2020 године у публикацији „Послови”,продужава се 30 дана од дана престанка ванредног
стања. Рок за пријављивање је 30 дана од дана
престанка ванредног стања и почињеод 07.05.
2020- 06.06.2020. године.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ГОЈКО ДРУЛОВИЋ“

Радоиња, 31318 Кокин брод
тел. 033/88281

Обавештење о продужењу рока за подношење
пријава на конкурс. На основу инструкције
Министарства просвете, науке и технолошког

са 88% радног времена

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 интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка
(2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета. Занимања за обављање послова наставника
математике утврђена су одредбама Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/201211/2019); 2. да поседује психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. 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 конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Кандидати 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 и одштампани пријавни образац - пријавни формулар 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
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књиге рођених (са холограмом, оригинал или
оверена фотокопија); 4) оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченом образовању;
5) доказ о неосуђиваности (оригинал или оверена фотокопија) - не старији од шест месеци у
односу на дан објављивања 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. Кандидат 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 поступака. Решење о избору
кандидата доноси Конкурсна комисија у року
од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Пријаве треба послати на адресу: ОШ „Стојан Новаковић”, 18420 Блаце, Вука
Караџића бб или донети лично. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе, контакт телефон: 027/371-373.

Наставник физике

са 70% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да, поред општих
услова прописаних чл. 24 Закона о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), испуњавају и услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019), да
имају одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 и 142, Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019), као
и у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, број 11/2012, 15/2013, 3/2017, 13/2018
и 11/2019 од 15.08.2019. године): 1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2)
високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005; да има психичку, физичку и здравствену способностза рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од три месеца, као и за
кривична дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање и давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену 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 остварује образовно-васпитни рад.
У складу са чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат мора
Бесплатна публикација о запошљавању

да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а уз одштампани пријавни формулар, достављају и следећу документацију: радну и личну биографију са адресом и контакт телефоном
- CV; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6
месеци); држављанство Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију не старију од 6
месеци); оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (не старију од 6 месеци); доказ
о поседовању образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина (потврду
високошколске установе о броју бодова, доказ
о положеном испиту за лиценцу или доказ о
положеним испитима из педагогије и психологије); уверење МУП-а из казнене евиденције;
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику. Доказ да има психичку и физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре
закључења уговора о раду (лекарско уверење).
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа. Све информације на тел.
027/371-373, секретар школе.

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛОЈЕ ЗАКИЋ”
18430 Куршумлија, Топличка 14
тел. 027/ 381-124; 027/8100055

Директор школе

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за директора школе може бити
изабрано лице које испуњава услове прописане
чл. 139. и . чл. 140. став 1. и 2.Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гл.
РС 88/2017, 27/2018, 10/2019)и Правилника о
ближим условима за избор директора установе
образовања и васпитања (Сл. гл. РС 108/2015),
и то: да има одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука. Основне студије у трајању од најмање 4
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године
да има дозволу за рад (лиценцу) наставника,
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе да иманајмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања, да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима да није 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 малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и давање мита, за кривична дела из групе

кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање, да је држављанин Републике Србије, да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
кандидати су дужни да приложе: Оверени препис илифотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању; оверени препис илифотокопију уверења о положеном испиту за
лиценцуодносно стручном испиту (дозвола за
рад) за наставника или стручног сарадника;потврду да има најмање 8 година рада у области
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; оверени препис илифотокопију уверења о држављанству Републике
Србије иоверени препис или фотокопијуизвода
из матичне књиге рођених и који не могубити
старији од 6 месеци;лекарско уверењеда има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима које издаје надлежна здравствена установа;биографију са кратким прегледомкретања у служби;уверењесуда
дапротив његаније покренута истрага, нитиподнет оптужни предлог,нити подигнутаоптужница
за кривична дела из надлежног суда. Уверење
(ПУ) - да кандидат није осуђиван за кривична
дела утврђена чл. 139. став 1. тачка 3. Закона
о основама система образовања и васпитања
ида није правноснажно осуђиван за привредни
преступ у вршењу раније дужности - прибавља
школа. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”
НСЗ. Пријаве слати на наведену адресу школе,
са назнаком „За конкурс за директора школе”
или лично. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације на телефон: 027/ 381-124;027/8100055

ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ” ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/8362-970
e-mail: topheroj@mts.rs

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања у складу са чланом 140. Закона о
основама система 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. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016 и 2/2017,3/2017,13/2018,11/2019); 2)
знање српског језика и језика на којем се остварује образовноваспитни рад; 3) поседовање
држављанства Републике Србије; 4) неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5) поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима. Докази о испуњености услова
из тачака 1 до 4 саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ за тачку 5 прибавља се пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је до 06.06.2020. године од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
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пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи доказ
о држављанству Републике Србије (уверење о
држављанству), извод из матичне књиге рођених, уверење о неосуђиваности, оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
однос но испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга лица која могу засновати радни
однос без положеног одговарајућег испита);
доказ о знању језика на којем се остварује
образовноваспитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на том језику;
уверење о неосуђиваности и уверење да против кандидата није покренут кривични поступак и није покренута истрага за кривична дела.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Кандидати који су изабрани у ужи избор
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Пријаве слати на
горе наведену адресу са назнаком за „Конкурс”
или лично управи школеод 8 до 13 часова.

Посао се не чека, посао се тражи
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СМЕДЕРЕВО
ОШ „ОЛГА МИЛОШЕВИЋ”

Смедеревска Паланка, Француска 4
тел. 026/310-998

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, то
јест високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена - мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета и (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука - у ком случају је неопходна
завршеност студија првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета или 2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; да
испуњава услове за наставника те врсте школе и подручја рада, педагога или психолога; да
је прошао обуку и положио испит за директора
установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да у року до
2 године од дана ступања на дужност положи
наведени испит у складу са условима прописаним Законом о основама система образовања
и васпитања - „Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и
27/2018 - др. закони, 10/19 и 6/2020); да има
дозволу за рад за наставника, васпитача и
стручног сарадника; да има најмање 8 година
рада у установи на пословима образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање и давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Уколико
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из члана 140 ст.
1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, за директора школе може бити
изабрано и лице које, уз испуњеност осталих
горе наведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог закона, то
јест високо образовање стечено на студијама
првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од три године,
или више образовање, за наставника те врсте
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора школе и најмање десет година рада
у установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања. Документа која се достављају уз пријаву
за конкурс: 1. оригинал или оверен препис/

фотокопија дипломе о стеченом образовању;
2. оригинал или оверен препис/фотокопија дозволе за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника (лиценца), 3. оригинал или оверен
препис/фотокопија уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не садржи уверење о положеном испиту за директора
установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора школе),
4. оригинал или оверен препис/фотокопија
уверења о држављанству Републике Србије; 5.
уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење
о неосуђиваности - основни суд, уверење о
неосуђиваности - привредни суд и уверење
о некажњавању - МУП); 6. потврда о радном
искуству, односно годинама рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 7. лекарско
уверење (може и из радног досијеа, а кандидат
који буде изабран ће накнадно пре закључења
уговора доставити ново лекарско уверење); 8.
оригинал или оверен препис/фотокопија извода
из матичне књиге рођених за кандидате који су
променили презиме, односно име после издавања дипломе; 9. оверена фотокопија доказа о
резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцена спољашњег вредновања; извештај
просветног саветника (само за кандидате који
су претходно обављали дужност директора
установе); 10. преглед кретања у служби са
биографским подацима (необавезно); 11. докази о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Рок за пријављивање
кандидата је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Пријаве са доказима о
испуњавању услова конкурса могу се поднети
лично у затвореној коверти или препорученом
поштом на адресу школе: ОШ „Олга Милошевић”, 11420 Смедеревска Паланка, Француска 4,
са назнаком „Конкурс за директора”. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе
на телефон: 026/310-998, 317-735.

ПОНОВЉЕН ОГЛАС
ОШ „ОЛГА МИЛОШЕВИЋ”

Смедеревска Паланка, Француска 4
тел. 026/310-998

Мастер учитељ
Библиотекар

50% норме (20 сати)

Спремачица
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду),
3. да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела за која је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као ни за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита и др.
кривична дела против полне слободе, правног
саобраћаја, човечности, без обзира на изречену
кривичну санкцију, 4. држављанство Републике Србије, 5. знање српског језика. Кандидати
достављају следећу документацију: одштампан
попуњен пријавни формулар (који могу преузети са званичне интернет странице Министарства
просвете), кратку биографију, оверену копију
дипломе о одговарајућем образовању, за радно
место спремачице потребно је да кандидат има
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завршену основну школу, оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или
оверену копију извода из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њих није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања. Молбе слати на адресу: Основна
школа „Олга Милошевић”, Француска 4, 11420
Смедеревска Паланка, са назнаком „За конкурс”.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11300 Смедерево, Вука Караџића 13
тел. 026/617-388

Наставник машинске групе предмета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер машинства, мастер инжењер
машинства. Кандидати треба да испуњавају
услове прописане Законом о раду, услове из
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 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 Машинство.
ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја на
конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење да кандидат није осуђиван,
а за наставника - уверење о положеном стручном испиту за рад у образовању или положеном
испиту за лиценцу (осим за лица која заснивају радни однос у својству приправника или
на начин утврђен као за приправнике). Доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. У току
трајања поступка одлучивања о избору, кандидати за сва радна места 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, а у складу са чланом 154 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020),
по распореду који утврди школа у сарадњи са
Националном службом за запошљавање, о чему
ће кандидати бити благовремено обавештени.
Кандидат мора знати језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

Наставник металуршке групе
предмета

1 извршилац за 100% радног времена и
1 извршилац за 90% радног времена
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер металургије, мастер инжењер
Бесплатна публикација о запошљавању

металургије. Кандидати треба да испуњавају
услове прописане Законом о раду, услове из
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 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 Металургија.
ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
на конкурс доставити: оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није
осуђиван, а за наставника - уверење о положеном стручном испиту за рад у образовању или
положеном испиту за лиценцу (осим за лица
која заснивају радни однос у својству приправника или на начин утврђен као за приправнике). Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора
о раду. У току трајања поступка одлучивања о
избору, кандидати за сва радна места 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, а у складу са чланом 154 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019 и 6/2020), по распореду који
утврди школа у сарадњи са Националном
службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Кандидат
мора знати језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”.
Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наставник електротехничке групе
предмета
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани електротехнички инжењер - смер електронски, дипл. инжењер електротехнике, сви
смерови осим енергетског, мастер инжењер
електротехнике и рачунарства и претходно
завршене основне академске студије у области
електротехнике и рачунарства, на свим студијским програмима осим из области енергетике.
Кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о раду, услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 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 Електротехника.
ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
на конкурс доставити: оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није
осуђиван, а за наставника - уверење о положеном стручном испиту за рад у образовању или
положеном испиту за лиценцу (осим за лица
која заснивају радни однос у својству приправника или на начин утврђен као за приправнике). Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора
о раду. У току трајања поступка одлучивања о
избору, кандидати за сва радна места 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, а у складу са чланом 154 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон, 10/2019 и 6/2020), по распореду
који утврди школа у сарадњи са Националном
службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Кандидат
мора знати језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”.
Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Настаник практичне наставе за
електротехничку групу предмета јака струја
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја на конкурс доставити: оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није
осуђиван, а за наставника - уверење о положеном стручном испиту за рад у образовању или
положеном испиту за лиценцу (осим за лица
која заснивају радни однос у својству приправника или на начин утврђен као за приправнике). Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора
о раду. У току трајања поступка одлучивања о
избору, кандидати за сва радна места 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, а у складу са чланом 154 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон, 10/2019 и 6/2020), по распореду
који утврди школа у сарадњи са Националном
службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Кандидат
мора знати језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”.
Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Инжењер електротехнике, смер
енергетски
УСЛОВИ: V степен стручне спреме енергетског
смера и петогодишње радно искуство у струци стечено после полагања специјалистичког,
односно мајсторског испита. Кандидати треба
да испуњавају услове прописане Законом о
раду, услове из чл. 139, 140 и 141 став 4 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 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 Електротехника.
ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
на конкурс доставити: оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није
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осуђиван, а за наставника - уверење о положеном стручном испиту за рад у образовању или
положеном испиту за лиценцу (осим за лица
која заснивају радни однос у својству приправника или на начин утврђен као за приправнике). Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора
о раду. У току трајања поступка одлучивања о
избору, кандидати за сва радна места 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, а у складу са чланом 154 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон, 10/2019 и 6/2020), по распореду
који утврди школа у сарадњи са Националном
службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Кандидат
мора знати језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”.
Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Чистачица
УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидати
треба да испуњавају услове прописане Законом
о раду и услове из члана 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019
и 6/2020).
ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја на конкурс доставити: оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није
осуђиван, а за наставника - уверење о положеном стручном испиту за рад у образовању или
положеном испиту за лиценцу (осим за лица
која заснивају радни однос у својству приправника или на начин утврђен као за приправнике). Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора
о раду. У току трајања поступка одлучивања о
избору, кандидати за сва радна места 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, а у складу са чланом 154. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон, 10/2019 и 6/2020), по распореду
који утврди школа у сарадњи са Националном
службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Кандидат
мора знати језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”.
Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОМИР ЛАЗИЋ”

Азања, Милије Батинића 1
11420 Смедеревска Паланка
тел. 026/301-308

Педагог школе
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајућу врсту
и степен стручне спреме, у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. да је држављанин РС; 5. да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс,
а доказ о испуњености услова под тачком 2 пре
закључења уговора о раду, док доказ под тачком 3 прибавља сама школа. Кандидати који
уђу у ужи избор биће упућени на проверу психофизичких способности код Националне службе за запошљавање. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”
НСЗ. Уз пријаву кандидати подносе: оверен препис дипломе, оверен препис уверења о положеном стручном испиту - лиценци ако га поседују
и оверену фотокопију уверења о држављанству
РС. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Формулар за пријаву на конкурс кандидати могу
да преузму са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и попуњен доставе
школи заједно са конкурсном документацијом.
Пријаве треба послати на адресу: Основна школа „Радомир Лазић” Азања, Милије Батинића 1,
11423 Азања. Ближе информације о конкурсу
могу се добити на телефон школе: 026/301-308.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АКАДЕМИК РАДОМИР ЛУКИЋ”

тема, не старије од 6 месеци, односно доказ да
су надлежном органу поднели захтев за издавање овог уверења. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Пријаве се достављају
лично у секретаријату школе од 8 до 14 сати,
или поштом на адресу: 11318 Милошевац, Трг
јединства 13. Особа за контакт: секретар школе
Даниел Ранковић, 064/1943-808.

Наставник српског језика
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл 140. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 2. Правилника
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи, као и да
доставе све неопходне доказе о испуњености
услова за учешће на конкурсу. Поред пријаве
на конкурс (са радном биографијом) кандидати
треба да доставе и попуњен пријавни формулар објављен на завничној интернет страници
Министарства, који достављају са оригиналима
или овереним фотокопијама докумената, којима
доказују да испуњавају услове конкурса и то:
диплому о стеченој стручној спреми, уверење о
држављанству, да нису осуђивани за кривична
дела предвиђена чл.139. став 1. тачка 3) Закона о основама система, не старије од 6 месеци,
односно доказ да су надлежном органу поднели
захтев за издавање овог уверења. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Пријаве
се достављају лично у секретаријату школе
од 8 до 14 сати, или поштом на адресу: 11318
Милошевац, Трг јединства 13. Особа за контакт:
секретар школе Даниел Ранковић 064/1943-808.

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА „ГОША”

11420 Смедеревска Паланка, Индустријска 66
тел. 026/317-310

Наставник стручних предмета
машинске струке
за 20 часова недељно
2 извршиоца

Спремачица
2 извршиоца

Милошевац, Трг јединства 13

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
из чл 139. Закона о основама система образовања и васпитања и да имају образовање предвиђено школским Правилником о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места за
радно место шефа рачуноводства, и то најмање
високо образовање 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.
Поред пријаве на конкурс (са радном биографијом) кандидати треба да доставе и попуњен
пријавни формулар објављен на завничној
интернет страници Министарства, који достављају са оригиналима или овереним фотокопијама докумената, којима доказују да испуњавају услове конкурса и то: диплому о стеченој
стручној спреми, уверење о држављанству, да
нису осуђивани за кривична дела предвиђена
чл. 139. став 1. тачка 3) Закона о основама сис-

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије - мастер струковне
студије, специјалистичке академске струдије)
или завршен машински факултет по програму
који је важио до 10. септембра 2005. год. (VII/1
степен стручне спреме) - регулисано чланом 140
став 1 тачке 1. и 2. Закона о основама система
образовања и васпитања (”Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 10/2019, 6/2020); да лице има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик. За спремачицу:
завршен први степен стручне спреме - основ-
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но образовање; да лице има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом;
да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: кратку биографију;
одштампан и попуњен пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; за наставника машинске групе предмета доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија дипломе
и додатака дипломе), у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала (Просветни гласник РС, бр. 16//2015,
11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018,
18/2018, 1/2019 и 9/2019); за спремачице оверена фотокопија сведочанства о завршеној основној школи; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не старије од 6
месеци; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), не старије од
6 месеци; уверење да лице није осуђивано са
правним последицама у смислу члана 139. став
1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања; доказ о непостојању дискриминаторног понашања; доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом (лекарско уверење) подноси се
пре закључења уговора. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба
за запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања огласа. Пријаве се подносе на адресу Машинско-електротехничке школе „Гоша”, Индустријска 66, 11420 Смедеревска
Паланка. Телефон школе: 026/317-310. Неблаговремене пријаве као и пријаве са непотпуном
или неовереном документацијом неће бити узете
у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИЈА РАКИЋ”

Церовац
11420 Смедеревска Паланка
тел. 026/383-053
e-mail: skola@osmr.edu.rs

Наставник српског језика
и књижевности
за 38 сати недељно
(95% радног времена)

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: да имају одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 и 142 Закона о основама
система обаразовања и васпитања и у складу са
Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи за послове наставника разредне наставе, да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, да
нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиља у породици,
Бесплатна публикација о запошљавању

одузимање малолетног лица, запостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није у
складу са Законом, утврђено дискриминаторно
понашање, да имају држављанство Републике Србије, да занају српски језик, (уколико је
образовање завршено на страном језику). Кандидати треба да приложе: пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства
просвете, адресу и број телефона, уверење о
држављанству РС, уверење о неосуђиваности
(извод из казнене евиденције), оверен препис
- фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за лиценцу (ако је кандидат има) или
уверење да је кандидат стекао образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина на високошколској установи од најмање
30 ЕСП бодова, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење пре закључивања уговора о раду. Наведена документа не смеју бити
старија од 6 месеци, а приложене фотокопије
морају бити оверене од надлежног органа - да
су верне оригиналу. Рок за подношење пријаве
је 6. јун 2020. у складу са Уредбом о промени
рокова у управним поступцима за време ванредног стања („Сл. гл. РС” 41/20 и 43/20). Приложена конкурсна документација се, по завршетку конкурса, кандидатима не враћа. Пријаве
на конкурс се могу слати поштом на адресу
школе или лично предати у секретаријату школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Конкурсна комисија
утврђује благовременост и потпуност пријава
на кокурс и испуњеност законских услова за
пријем у радни однос кандидата у року од осам
дана од дана истека рока за пријем пријава и,
на основу увида у конкурсни материјал, од кандидата који су поднели благовремене и потпуне пријаве и испуњавају све законске услове
за пријем у радни однос код послодавца бира
кандидате који улазе у ужи избор за пријем у
радни однос. Кандидати који су изабрани у ужи
избор у року од осам дана од дана састављања
ужег избора кандидата упућују се на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима, коју врши надлежна служба за
послове запошљавања у Смедереву, применом
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима, а потом с кандидатима са листе обавља
разговор. После обављеног разговора Конкурсна комисија доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Лице за контакт и
све додатне информације је секретарка школе.

система обаразовања и васпитања и у складу са
Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи за послове наставника енглеског језика,
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и
за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
имају држављанство Републике Србије; да знају
српски језик (уколико је образовање завршено
на страном језику). Кандидати треба да приложе: пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, адресу и број
телефона, уверење о држављанству РС, уверење о неосуђиваности (извод из казнене евиденције), оверен препис - фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за лиценцу (ако
је кандидат има) или уверење да је кандидат
стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина на високошколској установи од најмање 30 ЕСП бодова, извод
из матичне књиге рођених, лекарско уверење
пре закључивања уговора о раду. Наведена
документа не смеју бити старија од 6 месеци,
а приложене фотокопије морају бити оверене
од надлежног органа - да су верне оригиналу.
Кандидати који су изабрани у ужи избор у року
од осам дана од дана састављања ужег избора
кандидата упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима, коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос
у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима, а потом с кандидатима са
листе обавља разговор. После обављеног разговора Конкурсна комисија доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Приложена конкурсна документација се, по завршетку конкурса, кандидатима не враћа. Пријаве на
конкурс се могу слати поштом на адресу школе или лично предати у секретаријату школе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Рок за подношење
пријаве је 6. јун 2020. у складу са Уредбом о
промени рокова у управним поступцима за време ванредног стања („Сл. гл. РС” 41/20 и 43/20).

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

11300 Смедерево, Балканска 31
тел. 026/4617-378

Голобок
11420 Смедеревска Паланка
тел. 026/381-007
e-mail: osgolobok@gmail.com

Наставник енглеског језика

за 13,3 сати недељно (33,3% радног
времена), на одређено време до
повратка одсутне запослене преко 60
дана, односно повратка наведене са
породиљског и одсуства са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: да имају одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 и 142 Закона о основама

ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ”

Наставник хемије

пријем у радни однос врши се
нанеодређено време, са непуним
радним временом, са 80%
од пуног радног времена
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1) Да има одговарајуће образовање,
2) Има психичку, физичку и здравствену способностза рад са децом и ученицима, 3) Није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
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малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примањемита и давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторско понашање. 4) Да је држављањин 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 узимати у разматрање.Кандидат
попуњава пријавни формулар који се налазина
званичној интернет страници Министарства, а
потребну документацију, заједно са одштампаним и попуњеним пријавним формуларом доставља установи.Докази о испуњености услова
,тачка 1), 3) - 5), саставни су део пријаве на
кокурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду. Одлуку о избору
кандидата конкурсна комисијаће донети у року
од 8 дана. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и преко телефона 026/4617-378.

Наставник у продуженом боравку
Пријем у радни однос врши се
нанеодређено време

са пуним радним временом, са 100% од
пуног радног времена.
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1) да има одговарајуће образовање,
2) Има психичку, физичку и здравствену способностза рад са децом и ученицима, 3) Није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примањемита и давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторско понашање. 4) да је држављањин 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 узимати у разматрање Кандидат
попуњава пријавни формулар који се налазина
званичној интернет страници Министарства, а
потребну документацију, заједно са одштампаним и попуњеним пријавним формуларом доставља установи.Докази о испуњености услова
,тачка 1), 3) - 5), саставни су део пријаве на
кокурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду . Одлуку о избору
кандидата конкурсна комисијаће донети у року
од 8 дана. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и преко телефона 026/4617-378.

Кувар

пријем у радни однос врши се на
неодређено време, са пуним радним
временом, са 100% од пуног радног
времена.
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1) а има одговарајуће образовање, 2)
има психичку, физичку и здравствену способностза рад са децом и ученицима, 3) није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора
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од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за кривично дело
примањемита и давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторско понашање. 4) да је
држављањин 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 узимати у разматрање. Кандидат попуњава пријавни
формулар који се налазина званичној интернет
страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним и попуњеним
пријавним формуларом доставља установи.
Докази о испуњености услова ,тачка 1), 3) - 5),
саставни су део пријаве на кокурс, а доказ из
тачке 2) прибавља се пре закључења уговора
о раду .Одлуку о избору кандидата конкурсна
комисијаће донети у року од 8 дана од обављеног разговора са кандидатима.Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и преко телефона 026/4617-378.

„ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА”
11420, Смедеревска Паланка
тел. 026/311-057
e-mail: gimnazia@eunet.yu

Спремачица,

на неодређено време(100% пуно радно
време)
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова за
заснивање радног односа прописаних чланом
24. Закона о раду („Службени гласник РС”, број
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење),
треба да испуњава и посебне услове прописане
чланом 139. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
88/17, 27/18 - други закони и 10 /19) односно:
да има стечено основно образовање (први степен стручне спреме); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
да доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, следећу документацију: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије, не старије од 6 месеци у
односу на дан истека конкурса, сведочанство
о завршеном основном образовању (оригинал
или оверена копија), уверење из казнене евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затворау трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-

мање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, не старије од 6 месеци дана у односу на дан истека
конкурса, доказ о знању српског језика, осим
кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на том језику или су положили испит из
српског језика по програму одговарајуће школске установе. Кратак ЦВ (потписан). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Србије, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Конкурс
спроводи комисија коју именује директор у
складу са законом. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос у року од осам дана од дана истека рока
за пријем пријава. Кандидати који буду испуњавали услове конкурса и буду изабрани у ужи
избор, у року од осам дана од дана истека рока
за подношење пријава упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака о чему ће кандидати бити обавештени путем имејла или бројева телефона које су
навели у својим пријавама. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од 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. Разговор са кандидатима ће се обавити у просторији секретара школе, с тим што ће кандидати
о датуму и времену бити обавештени. Комисија
доноси решење о избору кандидата у року од
8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Лице које буде изабрано по конкурсу,
дужно је да приложи доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава на конкурс је до 06. јуна 2020.г
. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Благовременом пријавом
сматра се пријава која је непосредно предата
школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти
у облику препоручене пошиљке. Ако последњи
дан рока пада у недељу или на дан државног
празника, рок истиче истеком првог наредног радног дана. Потпуном пријавом сматра
се пријава која у прилогу садржи све прилоге
којима кандидат доказује да испуњава услове
за избор у складу са Законом и овим конкурсом.
Пријаве подносити на адресу (са назнаком „За
конкурс”): Паланачка гимназија, 11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 18.или непосредно радним данима од 8 до 14 часова. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе путем телефона: 026/310-631.

Наставник географије,

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
(100% пуно радно време)
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, стручних сарадника и помоћних наставника у
гимназији. Да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да нису осуђивани правоснажном пресудом за
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кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да имају држављанство Републике Србије; да
знају српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Услови се доказују 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 из т. 1, 3, 4
и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ
из т. 2. прибавља се пре закључења уговора о
раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање - издато од МУП-а (не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс),
оригинал 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(потписан), лекарско уверење подноси изабрани
кандидат пре потписивања уговора о раду. Уколико кандидат није стекао образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је
положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. У поступку одлучивања о избору наставника конкурсна
комисија врши ужи избор кандидата које упућује
на претходну проверу психофизичких способности за рад са ученицима, коју врши надлежна
служба запошљавања применом стандардизованих поступака. Решење о избору кандидата донеће изборна комисија, у року од 8 дана
од дана обављеног разговора са кандидатима.
Рок за подношење пријаве је до 06.јуна.2020.г.
Пријаве са потребном документацијом подносе
се лично или путем препоручене поште на наведену адресу, са назнаком „Конкурс за пријем у
радни однос -за наставника географије”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”
ГОЛОБОК

11420, Смедеревска Паланка
Тел. 026/381-007

Домар-мајстор одржавања,

за 28 сати недељно (70% од пуног
радног времена), на неодређено време
УСЛОВИ: да имају одговарајуће образовање
у складу са чланом 34 правилника о органиБесплатна публикација о запошљавању

зацији исистематизацији послова у основној
школи „никола тесла” у голобоку и то завршену средњу школу, да имајупсихичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да нису осуђиваниправоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запостављање малолетног лица или
родоскрвњење, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није у складу са Законом,
утврђено дискриминаторно понашање. Да
имајудржављанство Републике Србије, да
занају српски језик, (уколико је образовање
завршено на страном језику). Кандидати треба
да приложе: пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете,
адресу и број телефона, уверење о држављанству РС, уверење о неосуђиваности (извод из
Казанене Евиденције), оверен препис-фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених, лекарско
уверење пре закључивања уговора о раду.
Наведена документа не смеју бити старија
од 6 месеци, а приложене фотокопије морају
бити оверене од надлежног органа - да су
верне оригиналу. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року од осам дана од дана
састављања ужег избора кандидата упућују се
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима, а потом с кандидатима са листе обавља
разговор. После обављеног разговора Конкурсна комисија доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Рок за подношење
пријавеје 8 дана од дана објављивања огласау
листу „Послови”. Приложена конкурсна документација се, по завршетку конкурса,кандидатима не враћа. Пријаве на конкурс се могу
слати поштом на адресу школе или лично предати у секретаријату школе. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

на изречену кривичну санкцију, и за које није
у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање, да имајудржављанство Републике Србије, да занају српски језик, (уколико
је образовање завршено на страном језику).
Кандидати треба да приложе: пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, адресу и број телефона,
уверење о држављанству РС, уверење о неосуђиваности (извод из Казанене Евиденције),
оверен препис-фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, оверену фотокопију уверења
о положеном испиту за лиценцу (ако је кандидат има) или уверење да је кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина на високошколској
установи од најмање 30 ЕСП бодова, извод из
матичне књиге рођених. Лекарско уверење
пре закључивања уговора о раду.
ОСТАЛО: наведена документа не смеју бити
старија од 6 месеци, а приложене фотокопије
морају бити оверене од надлежног органа
- да су верне оригиналу. Кандидати који су
изабрани у ужи избор у року од осам дана
од дана састављања ужег избора кандидата упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос у року од осам дана од дана пријема
резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима, а потом с кандидатима са листе обавља разговор. После
обављеног разговора Конкурсна комисија
доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Рок за подношење пријавеје
8 дана од дана објављивања огласау листу
„Послови”. Приложена конкурсна документација се, по завршетку конкурса,кандидатима
не враћа. Пријаве на конкурс се могу слати
поштом на адресу школе или лично предати у секретаријату школе. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Наставник математике,

за 26,6 сати недељно(66,66% од пуног
радног времена), на неодређено време
УСЛОВИ: да имају одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 и 142 Закона о основама система обаразовања и васпитања иу складу са Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи за послове наставника математике, да имајупсихичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
да нису осуђиваниправоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запостављање
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
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СОМБОР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЕРА ГУЦУЊА”

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

Васпитач

у Сомбору, на српском језику
9 извршилаца
УСЛОВИ: основне академске, основне струковне
студије; виша школска спрема - VI степен.

Васпитач

у Бездану, на српском језику
УСЛОВИ: основне академске, основне струковне
студије; виша школска спрема - VI степен.

Медицинска сестра - васпитач
у Сомбору, на српском језику

УСЛОВИ: средње образовање - медицинска сестра, васпитач - IV степен.

српском језику, оверена фотокопија); уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, изабрани
кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Уколико кандидат конкурише на две
или више позиција, потребно је доставити потпуну документацију за сваку позицију посебно
и у пријави јасно назначи на коју позицију се
односи. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Пријавни формулар се доставља за свако
радно место за које кандидат конкурише. Пријаве слати искључиво поштом, на адресу: Предшколска установа „Вера Гуцуња” Сомбор, Венац
војводе Петра Бојовића 3, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови”.
Документација се доставља у овереним фотокопијама. Документи важе 6 месеци од издавања.
Пријава која не садржи све тражене документе
као и пријава која садржи неоверене документе, сматраће се непотпуном. Неблаговремене и
непотпуне молбе неће се узимати у обзир.

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ”

у Сомбору

Кувар

25280 Риђица, Добровољачка 2
тел. 025/856-207

УСЛОВИ: средње образовање - кувар (III или
IV степен).

Наставник предметне наставе наставник математике

Помоћни кувар
у Сомбору
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање; радно искуство
од годину дана на пословима кувања.

Вешерка
УСЛОВИ: основно образовање; 2 месеца радног
искуства на пословима вешерке.

Спремачица
УСЛОВИ: основно образовање.
ОСТАЛО: У радни однос ради обављања наведених послова, може бити примљен кандидат
који испуњава следеће услове: 1. поседовање
одговарајућег образовања; 2. поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом; 3. поседовање држављанства
Републике Србије; 4. неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 5. непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу
са законом; 6. знање српског језика. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи: 1) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; 2) доказ о држављанству Републике Србије (оверено уверење о
држављанству или извод из матичне књиге
рођених, не старије од 6 месеци); 3) доказ за
тачку 4 и 5 (уверење суда и полицијске управе, не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 4) доказ за тачку 6 потврда одговарајуће високошколске установе да
је кандидат положио српски језик (достављају
само кандидати који образовање нису стекли на
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са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат за наставника предметне наставе-математике треба да испуњава
услове из чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а)
има одговарајуће образовање у складу са чл.
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања, стечено на студијама: другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10.09.2005.
године и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих
најмање шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у склду са европским системом преноса бодова, односно степен и врсту
стручне спреме предвиђену Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18 и 11/19); б) има психичку, физичку и здравствену способност 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 малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да има држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад у школи. Наведени услови доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада. Доказ о испуњености услова под
тачком а), в), г) и д) саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ под тачком б) прибавља
се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву

са радном биографијом доставља се попуњен
пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, са потребном документацијом и то: диплома о стеченом
одговарајућем образовању, одговарајућег степена и врсте стручне спреме у складу са прописаним условима наведених одредби Закона
и Правилника; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина;
уверење о држављанству Републике Србије;
извод из матичне књиге рођених; уверење о
некажњавању из МУП-а; доказ о знању српског
језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (ако је потребно). Сви докази
се предају у оригиналу или овереној фотокопији, с тим да уверење о држављанству, извод
из књиге рођених и уверење о некажњавању не
могу бити старији од 6 месеци. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Кандидати који буду изабрани
у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на процену способности за рад, 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. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе и доноси
решење о избору кандидата у року од 8 дана
од дана обављања разговора са кандидатима.
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса могу се слати поштом на адресу школе,
у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за
наставника математике”. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивање конкурса у лису
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
22240 Шид, Мајке Јевросиме 1
тел. 062/628-018
e-mail: sosjjzsid@gmail.com

Директор

ОШ „Јован Јовановић Змај” Шид
(основна школа за ученике са сметњама
у развоју), на период од четири године
УСЛОВИ: Сагласно члану 122. ставови 2, 5. и
6. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС” 88/2017,
27/2018- др.закони и 10/2019, у даљем тексту:
Закон), члана 2. Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС”
108/2015), директор школе може да буде лице
које испуњава услове прописане чланом 139.
став 1. тачка 1.-5. и чланом 140. ставови 1. и
2. Закона. Дужност директора школе може да
обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140. ставови 1. и 2. Закона за
наставника те врсте школе и подручја рада,
односно 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 („Просветни гласник” бр.17/2018), педагога и психолога, дозволу за рад наставника и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора школе и најмање осам година рада у школи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Изузетно,
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат
са одговарајућим образовањем из члана 140.
ставови 1. и 2. овог Закона, дужност директора
основне школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање из члана 140. став
3. овог Закона за наставника те врсте школе
(односно у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарад-
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ника и васпитача у основној школи за ученике
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Просветни гласник” бр.17/2018)), дозволу за рад
наставника и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора школе и најмање десет
година рада у школи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. За директора школе може да буде
изабрано лице: које има одговарајуће високо
образовање за наставника школе, за педагога и
психолога школе (и то за рад у школи оне врсте
и подручја рада којој припада школа), које је
стекло: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдициплинарне 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; на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; које има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; које није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примања или давања мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; против
којег није покренут кривични поступак и није
покренута истрага; које није осуђивано правноснажном пресудом за привредни преступ у
вршењу раније дужности; које зна српски језик
јер се на њему остварује образовно-васпитни
рад; које има дозволу за рад (положен стручни
испит) за наставника, педагога, психолога, обуку и положен испит за директора. Уз пријаву
на конкурс кандидат за избор директора школе
треба да приложи следеће доказе да испуњава потребне услове: зверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (у
оригиналу или оверену фотокопију); оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; доказ о поседовању дозволе за
рад - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу;
доказ о годинама рада у школи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања - потврду у оригиналу.
Уверење да није осуђиван за кривична дела
из члана 139. став 1. тачка 3. Закона (уверење
МУП-а/издвод из казнене евиденције, не старије од шест месеци); уверење привредног
суда да кандидат за директора није осуђиван
правоснажном 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/уверење да кандидат
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има обуку и положен испит за директора школе (оверену фотокопију) уколико је кандидат
поседује. Изабрани кандидат који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року до две године од дана ступања на
дужност, сагласно члану 122. став 9. Закона.
Доказ да кандидат зна српски језик на коме
се изводи образовно-васпитни рад доставља
само кандидат који није образовање стекао
на српском језику; кандидат доставља потврду одговарајуће високошколске установе да је
положио испит из спрког језика - у оригиналу
или оверену фотокопију). Доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора школе (извештај
просветног саветника-фотокопија, уколико га
има) и оцену спољашњег вредновања за кандидата који је претходно обављао дужност
директора школе (фотокопија). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (доставља се пре
закључења посебног уговора о правима и обавезама директора), преглед кретања у служби са биографским подацима; доказе о својим
стручним и организационим способностима
(необавезно); програм рада кандидата. 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. Пријаве са потребном документацијом и доказима, достављају се
у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса у огласним новинама НСЗ „Послови”, на
адресу ОШ „Јован Јовановић Змај” Шид, Мајке
Јевросиме 1, 22240 Шид, у затвореној коверти,
са назнаком „Конкурс за избор директора школе”, лично или поштом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање,
као и фотокопије докумената које нису оверене
од стране надлежног органа (јавног бележника). Ближа обавештења се могу добити сваког
радног дана од 08.00 до 12.00 часова од секретара школе, на телефон: 062/628-018, e-mail:
sosjjzsid@gmail.com.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
22000 Сремска Митровица,
Деспота Бранковића 14

Наставник математике

за 88,89% радног времена
2 извршиоца
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да
имао дговарајуће образовање у складу са чл.
140. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) и у складу са чл. 2 став 1 и чланом 3 тачка 8 и 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, 2/17,3/17,13/18
и 11/19); члана 17 и 24 Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Свети Сава” Сремска Митровица; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело из члана
139. став 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије и да зна српски језик. Услови у погледу образовања - радно место наставник математике. Кандидат треба да испуњава услове прописане чл.139. и 140. Закона о
основама система образовања и васпитања, и
то: да има одговарајуће образовање у складу
са чл. 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020)

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 групу предмета;
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисцилпинарне 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; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали образовање до
10. септембра 2005. године. Кандидати треба да испуњавају и услове и у складу са члланом 3 тачка 9) Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС”, бр.
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,3/17,13/18
и 11/19) и то: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар
за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар,
професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије,
професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани
математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор
математике и информатике, мастер професор
физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор
математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи
геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар
- теоријска математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи
геометрије), професор хемије - математике,
професор географије - математике, професор
физике - математике, професор биологије математике, професор математике - теоријско
усмерење, професор математике - теоријски
смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар - механичар,
мастер професор предметне наставе. Лица која
су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене
математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике. Докази - радно
место наставник математике: оверену фотокопију дипломе, а за лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер
доставља се и оверена копија дипломе о завршеним основним академским студијама на студијским програмима из области математике или
примењене математике (са положеним испитом
из предмета геометрија или основи геометрије)
или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике. уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију); доказ о знању
српског језика доставља се само уколико одговарујће образовање није стечено на српском
језику; 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 злостављање малолетног
20.05.2020. | Број 882 |

177

Наука и образовање

лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или
оверену фотокопију), наведени доказ кандидат
прибавља од надлежне полицијске управе.

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да
имао дговарајуће образовање у складу са чл.
140. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) и у складу са чл. 2 став 1 и чланом 3 тачка 8 и 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, 2/17,3/17,13/18
и 11/19); члана 17 и 24 Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Свети Сава” Сремска Митровица; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело из члана
139. став 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије и да зна српски језик . Услови
у погледу образовања- радно место наставник
разредне наставе: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл.139. и 140. Закона о
основама система образовања и васпитања, и
то: да има одговарајуће образовање у складу
са чл. 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020):
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) ито: студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета;
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисцилпинарне 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; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали образовање до
10. септембра 2005. године. Кандидати треба
да испуњавају и услове и 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. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17,3/17,13/18 и 11/19) и то: професор разредне наставе, професор педагогије са
претходно завршеном педагошком академијом
или учитељском школом, професор разредне
наставе и енглеског језика за основну школу,
мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер;
професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу. Докази - радно место
наставник разредне наставе: оверену фотокопију дипломе, а за лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер
доставља се и оверена копија дипломе о завршеним основним академским студијама на студијским програмима из области математике или
примењене математике (са положеним испитом
из предмета геометрија или основи геометрије)
или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике. уве-
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рење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију); доказ о знању
српског језика доставља се само уколико одговарујће образовање није стечено на српском
језику; 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 злостављање малолетног
лица или родоскрвњење, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање (оригинал или
оверену фотокопију), наведени доказ кандидат
прибавља од надлежне полицијске управе.

Наставник физике

пуно радно време и 60% од пуног
радног времена
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да
имао дговарајуће образовање у складу са чл.
140. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) и у складу са чл. 2 став 1 и чланом 3 тачка 8 и 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, 3/17,
13/18 и 11/19); члана 17 и 24 Правилника о
организацији и систематизацији послова у ОШ
„Свети Сава” Сремска Митровица; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело из члана
139. став 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије и да зна српски језик.
Услови у погледу образовања- радно место
наставник физике: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139. и 140. Закона о
основама система образовања и васпитања, и
то: да има одговарајуће образовање у складу
са чл. 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020):
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) ито: студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета;
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисцилпинарне 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; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали образовање до
10. септембра 2005. године. Кандидати треба да испуњавају и услове и у складу са члланом 3 тачка 8) Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС”, бр.
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,13/18
и 11/19) и то: професор физике, дипломирани
физичар, професор физике и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, професор
физике и основе технике, дипломирани педагог
за физику и основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар,
дипломирани физичар за примењену физи-

ку и информатику, професор физике и хемије
за основну школу, професор физике и основа
технике за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику, професор физике за
средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за
основну школу, дипломирани професор физике
и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани
физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани астроном,
смер астрофизика, професор физике-информатике, дипломирани физичар-медицинска физика, дипломирани професор физике-мастер,
дипломирани физичар-мастер, мастер физичар, мастер професор физике, мастер професор физике и хемије, мастер професор физике
и информатике, дипломирани физичар - мастер
физике-метеорологије, дипломирани физичар мастер физике-астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани
професор физике-хемије, мастер, дипломирани
професор физике-информатике, мастер, дипломирани физичар - професор физике -мастер,
дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер, дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - примењена физика
и информатика - мастер, дипломирани физичар
- професор физике и основа технике за основну
школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер;
- мастер професор математике и физике; мастер
професор информатике и физике; дипломирани физичар - информатичар; мастер професор
предметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским
програмима из области физике. Докази - радно
место наставник физике: оверену фотокопију
дипломе, а за лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипломирани-мастер
доставља се и оверена копија дипломе о завршеним основним академским студијама на студијским програмима из области математике или
примењене математике (са положеним испитом
из предмета геометрија или основи геометрије)
или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике. уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију); доказ о знању
српског језика доставља се само уколико одговарујће образовање није стечено на српском
језику; 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 злостављање малолетног
лица или родоскрвњење, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање (оригинал или
оверену фотокопију), наведени доказ кандидат
прибавља од надлежне Полицијске управе

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да
имао дговарајуће образовање у складу са чл.
140. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) и у складу
са чл. 2 став 1 и чланом 3 тачка 8 и 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Служ-
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бени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,3/17,13/18 и
11/19); члана 17 и 24 Правилника о организацији
и систематизацији послова у ОШ „Свети Сава”
Сремска Митровица; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело из члана 139. став 1 тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије и
да зна српски језик . Услови у погледу образовања - радно место домар/мајстор одржавања:
Кандидати треба да испуњавају услове из складу
са чланом 24. Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној школи „ Свети
Сава” Сремска Митровица и то: трећи или четврти степен стручне спреме - електро, столарске,
водоинсталатерске, браварске, механичарске и
положен стручни испит за рад са судовима под
притиском (за послове руковања постројењима у
котларници) . Докази за радно место домар/мајстор одржавања: оверену фотокопију дипломе о
стеченом трећем или четвртом степену стручне
спреме - електро, столарске, водоинсталатерске,
браварске, механичарске, оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном стручном
испиту за рад са судовима под притиском (за
послове руковања постројењима у котларници); уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверену фотокопију); доказ о
знању српског језика доставља се само уколико одговарујће образовање није стечено на српском језику; доказ да кандидат није осуђиван,
правоснажном пресудом закривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
однајмање три месеца, као и за кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање или злостављање малолетног
лица или родоскрвњење, за кривично дело примања мита или давања мита, закривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (оригинал или оверену фотокопију), наведени доказ кандидат прибавља од надлежне Полицијске управе.

су НСЗ „Послови”, за пријем у радни однос на
неодређено време, за радна места:

ОСТАЛО: За сва радна места: уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима, за сва радна места доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете науке и технолошког
развоја Републике Србије www.mpn.gov.rs и уз
одштампан и попуњен пријавни формулар достављају школи наведене доказе. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се
достављају у затвореној коверти са назнаком „За
конкурсну комисију - не отварати” уз обавезну
ознаку за које радно место се конкурише, на адресу: Основна школа „Свети Сава”, 22000 Сремска
Митровица, Деспота Бранковића 14. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ГИМНАЗИЈА „САВА ШУМАНОВИЋ”

ОШ „МИЛАН ХАЏИЋ”
22313 Војка, Карађорђева 1
тел. 022/2301-014
e-mail: osmhvojka@mts.rs

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава на конкурс: на основу Инструкције Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Број: 610-00-326/2020-04 од
12.05.2020. године, о конкурсима објављеним
пре или у току ванредног стања, дајемо следеће обавештење: 1. Продужава се рок за подношење пријава на конкурс ОШ „Милан Хаџић”,
објављен дана 18.03.2020. године у часопиБесплатна публикација о запошљавању

Наставник разредне наставе
за рад у продуженом боравку

Наставник предметне наставе
енглески језик
за 90% радног времена

Наставник предметне наставе техника и технологија
за 90% радног времена

Наставник предметне наставе физика
за 70% радног времена

Чистачица
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на конкурс
из тачке 1. ове Одлуке продужава се 30 дана
од дана престанка ванредног стања, односно до
06. јуна 2020. године, ког датума истиче рок за
пријаву на конкурс.

ОШ „23. ОКТОБАР”
22308 Голубинци, Путиначка 1
тел. 022/381-846
e-mail: sm.skolagolubinci@neobee.net

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава на конкурс: на основу Инструкције Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Број: 610-00-326/2020-04 од
12.05.2020. године, о конкурсима објављеним
пре или у току ванредног стања, дајемо следеће обавештење: 1. Продужава се рок за подношење пријава на конкурс ОШ „23. октобар”
Голубинци, објављен дана 11.03.2020. године у
публикацији „Послови”, за пријем у радни однос
на неодређено време, за радно место: спремачица 100% норме. 2. Рок за подношење пријава
на конкурс из тачке 1. ове Одлуке продужава
се 30 дана од дана престанка ванредног стања,
односно до 06. јуна 2020. године, ког датума
истиче рок за пријаву на конкурс.
22240 Шид, Лазе Костића 2
тел. 022/2712-529

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава на конкурс: на основу Инструкције Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Број: 610-00-326/2020-04 од
12.05.2020. године, о конкурсима објављеним
пре или у току ванредног стања, дајемо следеће обавештење: 1. Продужава се рок за подношење пријава на конкурс Гимназије „Сава
Шумановић” Шид, објављен дана 11.03.2020.
године у НСЗ„Послови”, број 879-11.03.2020.
године, страна 88. за пријем у радни однос на
неодређено време, 75% норме, на радно место
наставника географије. 2. Рок за подношење
пријава на конкурс из тачке 1. ове Одлуке продужава се 30 дана од дана престанка ванредног стања, односно до 06. јуна 2020. године,
ког датума истиче рок за пријаву на конкурс.

Чистачица
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла чистачице може да буде примљено лице
које поред општих услова прописаних Законом
о раду испуњава и посебне услове прописане
чланом 139. Закона о основама система образовања и васпитања, и то ако: 1) има одговарајуће образовање: основна школа; 2) има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђива-

но правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
има држављанство Републике Србије.

Техничар одржавања
информационих система и
технологија
за 50% норме

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
техничар одржавања информационих система и технологија може да буде примљено лице
које поред општих услова прописаних Законом
о раду испуњава и посебне услове прописане
чланом 139. Закона о основама система образовања и васпитања, и то ако: 1) има одговарајуће образовање: средње образовање; 2) има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије. Додатна знања, испити и
радно искуство: оспособљеност за сервисирање
персоналних рачунара, за рад у основним апликацијама и администрацију мреже.
ОСТАЛО: Докази о испуњавању услова за
оба радна места: диплома о стеченом одговарајућем образовању; диплома или сертификат
о оспособљености за сервисирање персоналних рачунара; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од
6 месеци); уверење о неосуђиваности (не старије ос 6 месеци); лична биографија (CV); сви
докази се прилажу у оригиналу или овереној
фотокопији. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Рок за подношење пријаве:
осам дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Лице задужено за давање
обавештења о јавном конкурсу Мирјана Перовић, 022/2712-529 Адреса на коју се подносе
пријаве: Гимназија „Сава Шумановић” Шид,
Лазе Костића 2, 22240 Шид. Пријаве се подносе
у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за
пријем у радни однос”. Конкурс за пријем у радни однос спроводи конкурсна Комисија коју ће
директор именовати посебним решењем. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима. Кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом и ученицима. Напомена: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве
уз које нису предложени сви тражени докази
биће одбачене закључком конкурсне комисије.
20.05.2020. | Број 882 |
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УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају
следеће услове: 1. одговарајуће образовање
прописано чланом 39. Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној
школи „Иван Горан Ковачић” из Станишића:
завршена основна школа, 2.психичка, физичкаиздравственаспособностзарадсадецомиученицима, 3. дакандидатнијеосуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију; и дакандидату није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4.
држављанство Републике Србије, 5. познавање
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад, Докази о испуњеност услова под 1., 3., 4.
и 5. су саставни део пријаве на конкурс, доказ
о испуњености услова под 2. прибавља се пре
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријаву на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, иса одштампаном пријавом подносе
и следећа документа: 1. кратку биографију, 2.
оверену фотокопију дипломе о стручној спреми,
3. уверење о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања издат од стране
надлежне Полицијске управе (не старије од 6
месеци), 4. уверење о држављанству, 5. уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику подноси доказ да је
положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве са потребним
документима слати на адресу: Основна школа
„Иван Горан Ковачић”, 25284 Станишић, Његошева 12 Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара Школе и преко телефона
број 025/830-111

гласник РС- Просветни гласник” бр. 6/96,
3/2010...13/18, 11/19); образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; Да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике србије; да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи. Кандидат
уз пријавни формулар подноси: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студирања или након дипломирања, са
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом бодова;
уверење о држављанству(оригинал или оверену фотокопију) не старије од 6 месеци; уверење
да кандидат није осуђиван. Лекарско уверење
подноси изабрани кандидат, пре потписивања
уговора о раду. Упоступку одлучивања о избору
наставника и стручних сарадника врши се ужи
избор кандидата који се упућују на претходну
проверу психофизичких способности за рад
са ученицима, коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардних
поступака. Неблаговремене и непотпине пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор и
има најмање три члана а чији је обавезни члан
секретар школе. пријаве слати на горе наведену адресу или лично предати секретару школе. Рок за пријаву је 8 дана од објављивања у
листу Послови.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

Чистачица

ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”
25284 Станишић, Његошева 12
тел. 025/830111

Чистачица

25000 Сомбор, Славише Вајнера Чиче 2
тел. 025/440-431

Наставник математике
Наставник математике

за 67,78% радног времен

Наставник физике

за 40% радног времена
ОСТАЛО: услови: услови за сва радна места.
Кандидат треба да има одговарајући степен
и врсту школске спреме: на студијама другог
степена(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом
о високом образовању(„Сл. гласник РС”, бр.
76/05,100/07-аутентично тумачење, 97/08 и
44/10 почев од 10.09.2005.г.; на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање
од 10.09.2005.г.; звање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи(„Сл.
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УСЛОВИ: кандидат мора да има завршену
основну школу; да има психичку,физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; Да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни
рад.Кандидат попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи.
Кандидат уз пријавни формулар подноси: оригинал или оверену фотокопију сведочанства

или уверења о завршеном основном образовању; уверење о држављанству(оригинал или
оверену фотокопију) не старије од 6 месеци;
уверење да кандидат није осуђиван; потврду
одговарајуће установе да је кандидат положио
испит из српског језика (достављају само кандидати који образовање нису стекли на српском језику. лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре потписивања уговора о раду.
конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор и има најмање три члана а чији
је обавезни члан секретар школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од објављивања у листу Послови.

ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ”
25212 Алекса Шантић,
VIII Војвођанске бригаде бб
тел. 025/5838-120

Наставник математике

за 88,89% радног времена
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1.одговарајуће образовање прописано
чланом 140. Закона о основма система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
88/2017, 27/2018 - други закони и 10/2019) и
чланом 3. Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и
11/2019), професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за
теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар,
професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије,
професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани
математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор
математике и информатике, мастер професор
физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор
математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи
геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар
- теоријска математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи
геометрије), професор хемије - математике,
професор географије - математике, професор
физике - математике, професор биологије математике, професор математике - теоријско
усмерење, професор математике - теоријски
смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар - механичар,
мастер професор предметне наставе. Лица која
су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене
математике (са положеним испитом из предмета
геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно
математике и информатике. 2.психичка, физичкаиздравственаспособностзарадсадецомиученицима, 3. Да кандидат нијео суђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
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лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију; и дакандидату није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4.
држављанство Републике Србије, 5. познавање
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Докази о испуњеност услова под 1., 3., 4.
и 5. су саставни део пријаве на конкурс, доказ
о испуњености услова под 2. прибавља се пре
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријаву на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, иса одштампаном пријавом подносе
и следећа документа: 1. кратку биографију, 2.
оверену фотокопију дипломе о стручној спреми,
3. оригинал или оверену фотокопију доказа о
неосуђиваности правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
-издат одПолицијске управе или суда, (не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве
на конкурс), 4. оригинал или оверена фотокопијауверења о држављанству Републике Србије
,(не старије од 6 месеци од дана достављањапријаве на конкурс), 5. доказ о знању српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад(уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику) - оверену фотокопију
дипломе о стеченом средњем, вишем или високом образовању на језику на коме се остварује
образовно-васпитни рад, Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребним документима слати на адресу: Основна школа „ Алекса
Шантић „, 25212 Алекса Шантић, улица VIII
Војвођанске бригаде бб. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара Школе и
преко телефона на број 025/5838-120

ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”
25211 Светозар Милетић, Трг слободе 1
тел. 025/840041

Наставник математике
на српском наставном

језику за 88,89% радног времена

Наставник математике
на мађарском наставном језику
за 88,89% радног времена

УСЛОВИ: услови за оба радна места. Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1.одговарајуће образовање прописано чланом 140.
Закона о основма система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017,
27/2018 - други закони и 10/2019) и чланом
3. Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и
11/2019), професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за
теоријску математику и примене, дипломирани
математичар за рачунарство и информатику,
дипломирани математичар - информатичар,
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професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије,
професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани
математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор
математике и информатике, мастер професор
физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор
математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи
геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар
- теоријска математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи
геометрије), професор хемије - математике,
професор географије - математике, професор
физике - математике, професор биологије математике, професор математике - теоријско
усмерење, професор математике - теоријски
смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар - механичар,
мастер професор предметне наставе. Лица која
су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или
двопредметне наставе математике и физике
односно математике и информатике. 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима, 3. Да кандидат нијео суђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; и дакандидату није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. 4.држављанство Републике Србије,
5.познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњеност услова под 1., 3., 4. и 5. су саставни део пријаве
на конкурс, доказ о испуњености услова под 2.
прибавља се пре закључења уговора о раду.
Кандидати попуњавају пријаву на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, иса одштампаном
пријавом подносе и следећа документа: 1. кратку биографију, 2.оверену фотокопију дипломе
о стручној спреми, 3.уверење о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања издат од стране надлежне Полицијске
управе (не старије од 6 месеци), 4.уверење о
држављанству, 5.уколико кандидат није стекао
одговарајуће образовање на српском језику
подноси доказ да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске
установе. За радно место под 2. уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на
мађарском језику подноси и доказ да је положио испит из мађарског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве са потребним
документима слати на адресу: Основна школа
„Братство јединство”, 25211 Светозара Милетића, улица Трг слободе 1. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара Школе
и преко телефонао на број 025/840-041

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОШ „БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ
ПИНКИ”

22300 Стара Пазова, Вука Караџића 4
тел. 022/310-613
e-mail: sekretar@ospinki.edu.rs

Наставник информатике и
рачунарства
са 90% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у
складу са чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања - стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Кандидат мора да има степен и
врсту стручне спреме у складу са важећим Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи - за
обављање послова наставника информатике и
рачунарства. 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 изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3) има држављанство
Републике Србије; 4) зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете; потписану пријаву 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
неосуђиваности. Доказ о знању српског језика и
језика на којем се остварује образовно-васпитни
рад је диплома (као што је наведено напред приликом доказивања степена и врсте стручне
спреме). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду.
Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су 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 пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Све
пријаве са приложеном документацијом предати
у секретаријату школе од 09.00 до 12.00 часова
или послати поштом на адресу: Основна школа
„Бошко Палковљевић Пинки”, 22300 Стара Пазова, Вука Караџића 4.
20.05.2020. | Број 882 |

181

Наука и образовање

ОШ „ДОБРОСАВ РАДОСАВЉЕВИЋНАРОД”
22202 Мачванска Митровица, Мачвански кеј.
29
тел. 022/610-321,
e-mail: osdrnmm@hotmail.com
www.osdrnarod.edu.rs

Наставник математике

за рад у матичној школи у Мачванској
Митровици и издвојеном одељењу
школе уРавњу
УСЛОВИ: кандидат који конкурише за наведено радно место треба да има одговарајуће
образовање предвиђено чланом 140 став 1 и 2.
Закона о основама система образовања и васпитања(„Сл. гл. РС”бр. 88/17, 27/18- др. Закон
и 10/19, 6/20)и Правилником о врсти и степену образовања наставника и стручних сарадника у основној школи («Сл.гл.РС- Просветни
гласник» бр.11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17,3/17, 13/18 и 11/19). Чланом 140. став 1.
и 2. Закона о основама система образовања и
васпитања прописано јенаставник, васпитач
и стручни сарадник јесте лице које је стекло
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Лице из става
1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. Правилником о врсти и степену образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи прописани су степен и врста образовања за извођење
наставе и других облика образовно васпитног
рада на радном месту НАСТАВНИК МАТЕМАТИКЕ и то:професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за
теоријску математику и примене, дипломирани
математичар за рачунарство и информатику,дипломирани математичар - информатичар,
професор математике и рачунарства,дипломирани математичар за математику економије,
професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани
математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор
математике и информатике, мастер професор
физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор
математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи
геометрије),дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар
- теоријска математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи
геометрије), професор хемије - математике,
професор географије - математике, професор
физике - математике, професор биологије математике, професор математике - теоријско
усмерење, професор математике - теоријски
смер, дипломирани математичар и информатичар,дипломирани математичар - механичар,
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мастер професор предметне наставе. Лица која
су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене
математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике.

Наставник шпанског језика

за рад у издвојеним одељењима
школе у Равњу и Ноћају
са 77,77% од пуног радног времена
УСЛОВИ: кандидат који конкурише за наведено радно местотреба да има одговарајуће
образовање предвиђено чланом 140 став 1 и 2.
Закона о основама система образовања и васпитања(„Сл. гл. РС”бр. 88/17, 27/18- др. Закон
и 10/19, 6/20)и Правилником о врсти и степену образовања наставника и стручних сарадника у основној школи («Сл.гл.РС- Просветни
гласник» бр.11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17,3/17,13/18 и 11/19). Чланом 140. став 1.
и 2. Закона о основама система образовања
и васпитања прописано јенаставник, васпитач
и стручни сарадник јесте лице које је стекло
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка
1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. Правилником о врсти
и степену образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи прописани су степен и врста образовања за извођење наставе
и других облика образовно васпитног рада на
радном месту НАСТАВНИК ШПАНСКОГ ЈЕЗИКА и
то: професор, односно дипломирани филолог за
шпански језик и књижевност, професор шпанског језика и хиспанских књижевности, мастер
филолог (студијски програм или главни предмет/профил шпански језик), мастер професор
језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет/профил шпански језик); мастер професор језика и књижевности (студијски
програм Језик, књижевност и култура); мастер
професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет).

Наставник физике

за рад у матичној школи у Мачванској
Митровици и издвојеном одељењу
школе у Ноћају
УСЛОВИ: кандидат који конкурише за наведено радно место треба да има одговарајуће
образовање предвиђено чланом 140 став 1.
и 2. Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС”бр. 88/17, 27/18- др.
Закон и 10/19, 6/20)и Правилником о врсти и
степену образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи («Сл.гл.РС- Просветни гласник» бр.11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19). Чланом 140.
став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања прописано јенаставник,
васпитач и стручни сарадник јесте лице које

је стекло одговарајуће високо образовање: 1)
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких
наука; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка
1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. Правилником о врсти
и степену образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи прописани су степен и врста образовања за извођење наставе
и других облика образовно васпитног рада на
радном месту НАСТАВНИК ФИЗИКЕ и то: професор физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије, дипломирани педагог
за физику и хемију, професор физике и основе технике, дипломирани педагог за физику и
основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани
физичар за примењену физику и информатику,
професор физике и хемије за основну школу,
професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику, професор физике за средњу школу,
дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор физике и основа
технике за основну школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за
теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко
образовање ОТО, дипломирани астроном, смер
астрофизика, професор физике-информатике,
дипломирани физичар-медицинска физика,дипломирани професор физике-мастер, дипломирани физичар-мастер, мастер физичар, мастер
професор физике, мастер професор физике и
хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани физичар - мастер физике-метеорологије, дипломирани физичар - мастер
физике-астрономије, дипломирани физичар
- мастер медицинске физике, дипломирани
професор физике-хемије, мастер, дипломирани професор физике-информатике, мастер,
дипломирани физичар - професор физике -мастер, дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер, дипломирани
физичар - примењена и компјутерска физика
- мастер, дипломирани физичар - примењена
физика и информатика - мастер, дипломирани
физичар - професор физике и основа технике
за основну школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну
школу - мастер, мастер професор математике
и физике; мастер професор информатике и
физике; дипломирани физичар - информатичар; мастер професор предметне наставе. Лица
која су стекла академско звање мастер морају
имати претходно завршене основне академске
студије на студијским програмима из области
физике.
ОСТАЛО: за радна места: наставник физике,
наставник математике и наставник шпанског језика: кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139. Закона о основама
система образовања и васпитања, односно да
поред одговарајућег образовања, има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
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изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара, заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, да има
држављанство Републике Србије; зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат требада достави: .попуњен и одштампан пријавни
формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја(www.мпн.гов.рс у делу Ново
на сајту); оверену фотокопију дипломе (лица
која су стекла академско звање мастер, достављају и оверену фотокопију дипломео завршеним основним академским студијама);уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију); уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способностиза рад са децом и ученицима (доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду); уверење издато од стране МУП-а, односно надлежне ПУда кандидатније 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 злостављање малолетног
лица или родоскрвњење, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћајаи против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторско понашање; доказ
да зна српски језикна којем се остварује образовно васпитни рад (потврда или уверење да је
положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе прилаже
кандидат који одговарајуће образовање није
стекао на српском језику).

Чистачица

за рад у издвојеном одељењу
школе у Ноћају
УСЛОВИ: кандидат који конкурише за наведено радно место треба да има одговарајуће
образовање предвиђено чланом 19. тачка 13).
Правилником о организацији и систематизацији послова у школи, односно кандидат треба да има први степен стручне спреме - завршену основну школу. остало за радно место:
чистачица: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139. Закона о основама
система образовања и васпитања, односно да
поред одговарајућег образовања, има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара, заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, да има
држављанство Републике Србије; зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васБесплатна публикација о запошљавању

питни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат требада достави: попуњен и одштампан пријавни
формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја(www.мпн.гов.рс у делу Ново
на сајту); оверену фотокопију сведочанства;
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способностиза рад са децом и ученицима(доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду). уверење издато од стране МУП-а,
односно надлежне ПУ да кандидатније 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 злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примања мита или давања мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћајаи
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторско понашање; доказ да зна српски језик на којем се
остварује образовно васпитни рад (подноси
кандидат који одговарајуће образовање није
стекао на српском језику).

Домар

за рад у издвојеном одељењу
школе у Ноћају
УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за наведено радно место треба да има одговарајуће
образовање предвиђено чланом 19. тачка 14).
Правилником о организацији и систематизацији
послова у школи, односно кандидат треба да
има средњу стручну спрему -IV степен електро, машинске, столарске, браварске или водоинсталатерске струке.Кандидат треба да има
положен стручни испит за рад са судовима под
притиском (за послове руковања постројењем
у котларници). Остало за радно место: домар
Кандидат треба да испуњава услове прописане
чланом 139. Закона о основама система образовања и васпитања, односно да поред одговарајућег образовања, има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара, заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс кандидат требада достави: попуњен и одштампан пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја(www.мпн.гов.рс у делу Ново на сајту);
оверену фотокопију дипломе,уверење о положеном стручном испиту за рад са судовима под
притиском (за послове руковања постројењем
у котларници); уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију); уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способностиза рад са децом и
ученицима (доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду). уверење издато од

стране МУП-а, односно надлежне ПУда кандидатније 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
злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примања мита или
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћајаи против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање; доказ да зна српски
језик на којем се остварује образовно васпитни рад (подноси кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику).
Рок за пријављивање на конкурс је8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацијиНационалне службе за запошљавање „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране. Пријаве се достављају лично
или на адресу школе, у затвореној коверти са
назнаком за које радно место кандидат конкурише,: Основна школа „Добросав Радосављевић-Народ” 22202 Мачванска Митровица, Мачвански кеј 29/

МИТРОВАЧКА ГИМНАЗИЈА
22000 Сремска Митровица, Светог Саве 2
e-mail:gimnazijasm@gmail.com
тел./факс: 022/610-390, 621 285

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове у
погледу стручне спреме, односно да је: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност; професор немачког
језика и књижевности и италијанског језика;
мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и
књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност); мастер професор предметне наставе
(претходно завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

Наставник математике
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове у погледу стручне спреме, односно да је: професор
математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску математику и
примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар
- информатичар; дипломирани математичар професор математике; дипломирани математичар за математику економије; професор математике и рачунарства; дипломирани математичар
- астроном; дипломирани математичар - теоријска математика; дипломирани математичар примењена математика; дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом основи геометрије); дипломирани информатичар;
дипломирани професор математике - мастер;
дипломирани математичар - мастер; дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом основи геометрије); професор
математике - теоријско усмерење; професор
математике - теоријски смер; мастер математичар; мастер професор математике; дипломирани професор математике и рачунарства - мастер из области математичких наука. Лица која
су стекла академско звање мастер морају имати
претходно завршене основне академске студије
на студијском програму Математика или Примењена математика (са положеним испитом из
предмета Геометрија или Основи геометрије).
20.05.2020. | Број 882 |

183

Наука и образовање

Наставник хемије

60% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове у погледу стручне спреме, односно да је: професор
хемије; дипломирани хемичар; дипломирани
хемичар опште хемије; дипломирани хемичар
за истраживање и развој; дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство; дипломирани
професор хемије - мастер; дипломирани хемичар - професор хемије; дипломирани хемичар
- мастер; мастер хемичар; мастер професор
хемије; Лица која су стекла академско звање
мастер морају имати претходно завршене
основне академске студије хемије.

Наставник рачунарства и
информатике
3 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове у погледу стручне спреме, односно да је: професор
информатике, односно дипломирани информатичар; професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика; дипломирани инжењер електротехнике,
сви смерови осим енергетског; дипломирани
инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике; дипломирани инжењер за
информационе системе, одсеци за информационе системе и информационе системе и технологије; дипломирани инжењер организације
за информационе системе, одсеци за информационе системе и информационе системе и технологије; дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе,
информационе системе и технологије, одсек за
управљање квалитетом; дипломирани инжењер
информатике, односно дипломирани инжењер
рачунарства; дипломирани економист, смерови: кибернетско - организациони, економска
статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика
или статистика, информатика и квантна економија; дипломирани информатичар; дипломирани информатичар - пословна информатика; дипломирани информатичар - професор
информатике; дипломирани информатичар мастер; дипломирани професор информатике
- мастер; дипломирани информатичар - мастер
пословне информатике; дипломирани инжењер
организационих наука - мастер, студијски програм Информациони системи и технологије;
мастер математичар; мастер информатичар;
мастер инжењер електротехнике и рачунарства; мастер инжењер информационих технологија; мастер инжењер организационих наука (студијски програм Информациони системи
и технологије или Софтверско инжењерство и
рачунарске науке); мастер професор информатике и математике; мастер инжењер софтвера;
мастер инжењер информационих технологија
и система; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет). Лице из става 1. ове тачке
која су стекла академско звање мастер, морају
имати, у оквиру завршених студија, положено најмање пет информатичких предмета (од
тога најмање један из области Програмирање
и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање три предмета
из области Математика, што доказују потврдом
издатом од стране високошколске установе.
Наставу и друге облике образовно - васпитног
рада из предмета Рачунарство и информатика
може да изводи и лице које је стекло академско звање мастер, а у оквиру завршених студија има положених најмање пет информатичких предмета (од тога најмање један из области
Програмирање и најмање један из области
Објектно оријентисано програмирање) и најмање три предмета из области Математика.

184

| Број 882 | 20.05.2020.

Наставу и друге облике образовно - васпитног
рада из предмета Рачунарство и информатика
може да изводи и лице које је на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, савладало програм
рачунарства и информатике у трајању од најмање четири семестра. Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос
са лицем које испуњава услове из ст. 1., 3. и
4. ове тачке, наставу и друге облике образовно - васпитног рада за предмет Рачунарство
и информатика могу да изводе и лица која су
стекла стручни назив струковни специјалиста,
ако у оквиру завршених студија имају положено најмање пет информатичких предмета (од
тога најмање један из области Програмирања
и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање два предмета
из једне или две следеће области - Математика
или Теоријско рачунарство. Испуњеност услова из ст. 3-5. ове тачке утврђује министарство
надлежно за послове образовања, на основу
наставног плана и програма студија, односно
студијског програма.

Чистачица
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове у погледу стручне спреме, односно да је: први степен
стручне спреме, односно завршена основна
школа; Услови за сва радна места: услови за
пријем у радни однос прописани су чланом
139. и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.Гласник РС” 88/17,
27/18, 10/19 и 6/20) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији (Сл.
Гласник РС- Просветни Гласник 15/13, 11/16,
2/17, 11/17, 13/18, 7/19 и 2/20) као и Правилником о организацији и систематизацији послова у Митровачкој Гимназији и то: да кандидат
има одговарајуће образовање, да има психичку,физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца,као и за кривична
дела насиље у породици,одузимање малолетног лица,запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,за кривична дела
примање или давање мита,за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није у складу са законом,утврђено дискриминаторно понашање, да
има држављанство Републике Србије, зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Остало:Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете,науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставља
школи.Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи:1.попуњен формулар за пријем у
радни однос у установи (доступан на званичној страници Министарства просвете,науке и
технолошког развоја) 2.доказ о одговарајућем
образовању (оверена фотокопија дипломе траженог степена и врсте образовања,односно
уверења-ако диплома није издата) 3.уверење
о неосуђиваности правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,нити за кривична дела насиље у породици,одузимање малолетног лица,запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,за
кривично дело примање митаили 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 изечену 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 6 месеци) 5.извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија-не
старије од 6 месеци) 6.доказ о знању српског
језика (доставља кандидат доставља само ако
одговарајуће образовање није стекао на српском језику) 7.доказ да кандидат има психичку
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду). Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања конкурса.Непотпуне и неблаговремене пријаве без потребне документације као и фотокопије докумената које нису
оверене неће се разматрати. Кандидати који
буду изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши Национална служба за
запошљавање.Пријаве се достављају на адресу: Митровачка Гимназија,Сремска Митровица
22000, Светог Саве 2, са назнаком-за конкурс
за пријем у радни однос за место________.Ближе информације могу се добити на телефон 022
610 390 радним даном од 9-12 часова.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ „РАДИВОЈ ПОПОВИЋ”
Сремска Митровица, Фрушкогорска 73
тел. 022/630-367

Дефектолог наставник у посебним
условима, са пуним радним
временом
на неодређено време
5 извршиоца

УСЛОВИ: стручна спрема; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима. кандидати треба да имају високу
стручну спрему и стручни назив дипломирани
дефектолог олигофренолог или мастер дефектолог, Студијски програм: Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у
менталном развоју, да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима

Дефектолог наставник у посебним
условима
са 50% радног времена,
на неодређено време
1

УСЛОВИ: стручна спрема; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима. кандидат треба да има високу стручну
спрему и стручни назив дипломирани дефектолог - тифлолог или мастер дефектолог, Студијски програм: Специјална едукација и рехабилитација особа са оштећењем вида, да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима

Дефектолог наставник у
Продуженом боравку у посебним
условима
са пуним радним временом,
на неодређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: стручна спрема; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и
ученицима. кандидати треба да имају високу
стручну спрему и стручни назив дипломирани
дефектолог олигофренолог или мастер дефектолог, Студијски програм: Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у
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менталном развоју, да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима

Наставник практичне наставе
у посебним условима, са пуним
радним временом
на неодређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: стручна спрема; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и
ученицима. кандидати треба да имају средње
образовање здравствене струке (медицинска
сестра - техничар и физиотерапеутски техничар, да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима

Медицински техничар - неговатељ,
са пуним радним временом
на неодређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: стручна спрема; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима. кандидати треба да имају: пети степен стручне спреме у подручју рада геодезија
и грађевинарство(молерофарбар) и стручну
дефектолошку оспособљеност, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; пети степен стручне спреме у подручју рада трговина, туризам и угоститељство(припремач намирница) и стручну
дефектолошку оспособљеност, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима

Сервирка у посебним условима, са
пуним радним временом
на неодређено време

УСЛОВИ: стручна спрема; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима. кандидат треба да има завршен
други степен стручне спреме, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима

Спремачица у посебним условима, са
пуним радним временом
на неодређено време

УСЛОВИ: стручна спрема; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и
ученицима. кандидат треба да има завршено
основно образовање, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима
ОСТАЛО: посебни услови: рад у школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом.
докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
потписана пријава са биографијом, попуњени пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, диплома
којом се потврђује стеченастручна спрема; уверења о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење из надлежног суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 139. став
1. Закона о основама система образовања и
васпитања. Доказ о здравственој способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење), подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви докази прилажу се у
оригиналу или фотокопирани који морају бити
оверени код јавног бележника(оверена фотокопија). Кандидат чије су пријаве благовремене,
потпуне и уз које су приложени сви потребни
докази и који испуњавају услове за тражено
радно место, упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
Бесплатна публикација о запошљавању

врши надлежна Служба за запошљавање применом стандардизованих поступака а о чему ће
учесници конкурса бити обавештени на контакт
адресе из својих пријава. Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама Школе за
основно и средње образовање „Радивој Поповић” у Сремској Митровици, Фрушкогорска 73, а
о датуму и времену разговора биће обавештени
на своје контакт телефоне из пријаве. НАПОМЕНА: Неблаговремене, недопуштене, непотпуне
и неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази, биће одбачене Закључком Конкурсне комисије. Конкурс
ће бити објављен у листу „ПОСЛОВИ”. Рок за
подношење пријава је 8 (осам) дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве се могу поднети лично у Секретаријар Школе или послати на
адресу Школе: Имајући у виду листу запослених за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба и мишљења Синдиката
Школе, утврђено је да се на листи не налазе
лица која могу бити преузета за обављање ових
послова.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО
ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА „СТЕВАН
ПЕТРОВИЋ БРИЛЕ” РУМА
24000 Рума, Вука Караџића број 70
тел. 022/474-784

Узгајивач домаћих животиња радник
у школској радионици
4 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Кандидати морају испуњавати
услове за заснивање радног односа у складу са
чланом 139. Закона о основама система образовања васпитања (Сл гласник РС 88/2017,
27/2018 - др. закони и 10/2019), односно:
1) имати одговарајуће образовање: кандидат треба да има 4 (четврти степен стручне
спреме) или3 (трећи степен стручне спреме),
средње стручно образовање, 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, 3) морају поседовати
доказ о неосуђиваности, односно не смеју бити
осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе; против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) да има држављанство Републике Србије, 5) да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс кандидат доставља:пријавни формуларса званичне интернет странице
Министарства, биографију(СВ), доказ о одговарајућем образовању (оверена фотокопија
дипломекојом се потврђује стручна спрема
- да није старија од 6 месеци), доказ односно
уверење о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а РС (оргинал да није старији од 6
месеци), уверење о држављанству (оргиналили
оверена копија да није старија од 6 месеци),
извод из Матичне књиге рођених (оргиналили
оверена копија да није старија од 6 месеци).
Доказ о знању српског језика, достављају само
кандидати који одговарајуће образовање нису
стекли на српском језику. Доказ о здравстве-

ној способности доставља кандидат који буде
изабран, непосредно пре закључења уговора о
раду. У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује на предходну психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима. Психолошку проценуспособностиврши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Рок за
подношење пријаве 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: Средња пољопривредно
прехрамбена школа „Стеван Петровић Бриле”,
Рума, улица Вука Караџића број 70; 22400 Рума
Контакт телефон :022/474-784

ГИМНАЗИЈА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
22300 Стара Пазова, Светосавска 5
тел. 022/310-271

Обавештење о продужењу рока за подношење
пријава на конкурс. На основу члана 3. став 1.
Уредбе о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања рокови који
истичу за време ванредног стања, а односе се
на предузимање управних радњи, окончање
управних поступака и одлучивање по изјављеним правним средствима, сматраће се истеклим
кад истекне 30 дана од престанка ванредног
стања. 1. Продужава се рок за подношење
пријава на конкурс гимназије „Бранко Радичевић”, објављендана 11.03.2020. године у Огласнику „Послови”, за пријем у радни однос на
неодређено време, за радна места наставника
физике- 1 извршилац са 70% од пуног радног
времена и наставника физичког васпитања- 1
извршилац са 60% од пуног радног времена. 2.
Рок за подношење пријава на конкурс из тачке
1. продужава се 30 дана од дана престанка ванредног стања, односно до 06. јуна 2020. године
ког датума истиче рок за пријаву на конкурс.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИХАЈЛО ПУПИН”

22320 Инђија, Цара Душана 2
тел.022/561-661, 561-404

Обавештење: наставља се спровођење радњи
по објављеном Конкурсу у току ванредног
стања од 18.03.2020. године у листу „Послови, који је прекинут пре истека рока за пријаву
кандидата, на основу Уредбе о мерама за
време ванредног стања („Службени гласник
РС”, број 31/20) и Одлуке Владе о обустави
извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и
образовања, 05 Број: 53-2504/2020 од 15. марта 2020. године, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за
радно место: ЧИСТАЧИЦЕ на неодређено време
са пуним радним временом – 1 извршилац. На
основу Одлуке о укидању ванредног стања („Сл.
гласник РС” бр. 65/20), Уредбе о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања (Сл. гласник РС бр. 41/20 и 43/20),
Инструкције о конкурсима објављених пре или
у току ванредног стања Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије
- број 610-00-326/2020-04 од 12.05.2020. године, продужава се рок за пријаву кандидата
по објављеном конкурсу. Рок за пријаву је 30
(тридесет) дана од дана престанка ванредног
стања односно до 06.06.2020. године. У преосталом делу Конкурс од 18.03.2020 за радно
место чистачице остаје непромењен. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у обзир. Пријаве са документацијом подносе
на адресу: Техничка школа „Михајло Пупин”
20.05.2020. | Број 882 |
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Инђија, ул. Цара Душана бр. 2, Инђија, или
непосредно у школу. Телефон школе: 022/561661, 561-404. Уз пријаву на Конкурс кандидат
доставља Школи: Пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (образац се преузима са званичне интернет странице Министарства) и одговарајуће доказе који потврђују
испуњавање услова: диплому о стеченом
основном образовању, уверење о држављанству РС, доказ о познавању језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад, уверење о
некажавању (неосуђиваности), извод из матичне књиге рођених, очитану личну карту. Доказ
о знању српског језика достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису
стекли на српском језику. Све исправе морају
бити оверене од стране надлежних органа или
у оригиналу. Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима, прибавља кандидат пре закључења
Уговора о раду. Ближе информације о Конкурсу
могу се добити путем званичног мејла школе:
m_pupin@indjija.net.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИХАЈЛО ПУПИН”

22320 Инђија, Цара Душана 2
тел.022/561-661, 561-404

Обавештење: Наставља се спровођење радњи
по објављеном Конкурсу пре и у току ванредног стања од 04.03.2020. године са Изменом
Конкурса објављеном 18.03.2020. године, у
листу „Послови, који је прекинут пре истека
рока за пријаву кандидата, на основу Уредбе
о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 31/20) и Одлуке Владе
о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама
и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања, 05 Број: 53-2504/2020
од 15. марта 2020. године, Министарствa просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије, само за радно место: СЕКРЕТАР ШКОЛЕ
на неодређено време са пуним радним временом – 1 извршилац. На основу Одлуке о укидању ванредног стања („Сл. гласник РС” бр.
65/20), Уредбе о примени рокова у управним
поступцима за време ванредног стања („Сл.
гласник РС” бр. 41/20 и 43/20), Инструкције
о конкурсима објављених пре или у току ванредног стања Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије - број
610-00-326/2020-04 од 12.05.2020. године,
продужава се рок за пријаву кандидата по
објављеном Конкурсу и Измени Конкурса. Рок
за пријаву за радно место секретара школе је
30 (тридесет) дана од дана престанка ванредног стања односно до 06.06.2020. године. У
преосталом делу Конкурс од 04.03.2020. године са изменом конкурса од 18.03.2020. за радно место секретара школе, остаје непромењен.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у обзир. Пријаве са документацијом
подносе на адресу: Техничка школа „Михајло
Пупин” Инђија, ул. Цара Душана бр. 2, Инђија,
или непосредно у школу. Телефон школе: 022
561-661, 561-404. Уз пријаву на Конкурс кандидат доставља Школи: Пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (образац се преузима са званичне интернет странице Министарства) и одговарајуће доказе који
потврђују испуњавање услова за радно место
секретара: Диплому о стеченом високом образовању правних наука, уверење о држављанству РС, доказ о познавању језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад, уверење о
некажавању (неосуђиваности), извод из матичне књиге рођених, очитану личну карту. Доказ
о знању српског језика достављају само кан-
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дидати који одговарајуће образовање нису
стекли на српском језику. Све исправе морају
бити оверене од стране надлежних органа или
у оригиналу. Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима, прибавља кандидат пре закључења уговора о раду. Ближе информације о
Конкурсу и Измени Конкурса за радно место
секретар школе, могу се добити путем званичног мејла школе: m_pupin@indjija.net.

СУБОТИЦА
ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Конкурс објављен у публикацији „Послови” број
872 од 11.03.2020, исправља се у делу услова
за радна места:
- наставник у звање ванредног професора за
ужу научну област Квантитативни методи у економији, на одређено време од 5 година, тако
што се додаје: VIII степен стручне спреме, доктор економије, са докторском дисертацијом из
уже научне области Квантитативни методи у
економији;
- наставник у звање ванредног професора за
ужу научну област Финансије и рачуноводство,
на одређено време од 5 година, тако што се
брише: VIII степен стручне спреме, доктор
инфоматичких наука, са докторском дисертацијом из уже научне области Пословна информатика и исправно треба да стоји: VIII степен
стручне спреме, доктор економских наука,
са докторском дисертацијом из уже научне
области Финансије и рачуноводство. Остали
делови конкурса остају непромењени.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
СУБОТИЦА
24000 Суботица, Козарачка 2а

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа:

Наставник у звању доцента, научна
област Архитектура и урбанизам
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор техничких наука - област Архитектура, радно искуство 5 година у педагошком
раду. Кандидати поред општих услова треба
да испуњавају и услове предвиђене чланом 74
став 8 Закона о високом образовању и изборне
елементе за звање доцента предвиђене Правилником о ближим и минималним условима
за избор наставника бр. 04-100/7 од 0.01.2020.
године и чланом 130 став 6 Статута Грађевинског факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс треба приложити: кратку биографију, диплому факултета,
диплому доктора наука и списак објављених
радова и саме радове у протеклих 5 година.
Конкурс је отворен 10 дана од дана објављивања у средствим јавног информисања.
Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве се неће разматрати. Ближе информације се
могу добити на телефон: 024/554-300. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на
адресу: Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица, Козарачка 2а, 24000
Суботица.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА
24000 Суботица, Банијска 67

Наставник вештина из области
Физичко васпитање и спорт, ужа
научна област Физичко васпитање и
спорт
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање првог степена
по пропису који уређује високо образовање
од 10.09.2005. године из уже стручне области
Физичко васпитање и спорт, објављени стручни
радови у одговарајућој области, показује способност за наставни рад и позитивна оцена за
наставно-педагошки рад од стране студената.
Остали услови су утврђени Законом о високом
образовању, Статутом Школе, Правилником о
избору у звања наставника и сарадника, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у складу са којима ће бити
извршен избор између пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су
дужни да поднесу: биографију са свим битним
подацима, кретање у професионалном раду
(установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање - навести сва
звања), списак радова и саме радове, остале
податке о наставном раду, научноистраживачком, уметничком, стручном и професионалном
доприносу, о ангажовању у развоју наставе и
других делатности високошколске установе,
ваннаставним активностима, доприносу локалној и широј заједници; признањима и наградама. Докази у овереној фотокопији: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, све високошколске дипломе и додатак
дипломи или нострификације диплома стечене
у иностранству, доказ надлежног органа поводом чињенице да кандидат није под истрагом
и није кривично осуђиван. Конкурс је отворен
8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Пријаве на конкурс подносе се на
адресу: Висока школа струковних студија за
образовање васпитача и тренера у Суботици,
Банијска 67. Сву конкурсну документацију, као
доказе о испуњености услова конкурса, доставити и у електронској форми (на компакт диску
- ЦД). Упућују се кандидати да користе Образац
пријаве на конкурс који се налази на сајту школе: www.vsovsu.rs. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир и неће бити
разматране.

ОШ 2ВЛАДИМИР НАЗОР”
24213 Ђурђин, Владимира Назора 43

Школски педагог

пуно радно време на српском и на
хрватском наставном језику
УСЛОВИ: послове стручног сарадника - педагога школе, у складу са чланом 6 Правилника
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи, могу да
обављају: професор педагогије, дипломирани
педагог - општи смер или смер школске педагогије, дипломирани школски педагог-психолог,
дипломирани педагог, мастер педагог, дипломирани педагог - мастер.

Спремачица
УСЛОВИ: завршено основно образовање.
ОСТАЛО: за оба занимања: поред општих услова прописаних чланом 139. и 140. Закона о
основама система образовања и васпитања кан-
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дидат треба да има: одговарајуће образовање:
Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета, (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука,
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2)
овог члана мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или вишим образовањем. Обавезно
образовање лица из члана 140. закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са европским системом преноса бодова. Образовање из 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, психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење ипсихолошка процена способности за рад са децом),
доказ да није осуђиван (правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање;) држављанство
Републике Србије, зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад. Када
се образовно-васпитни рад остварује на језику
националне мањине, лице мора да има и доказ
о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Послове наставника и стручног сарадника у школи у којој се образовно-васпитни рад остварује на језику националне
мањине, осим за ромски језик, може да обавља
лице које је стекло средње, више или високо
образовање на језику националне мањине или
је положило испит из тог језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Проверу
психофизичких способности за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих
поступака, по истеку рока за пријављивање.
Тестирање кандидата у погледу психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
ученицима врши надлежна здравствена установа. Докази о испуњености услова под тач. 1)
и 4) подносе се уз пријаву на конкурс, а под
тачком 2) и 3) пре закључења уговора о раду,
а доказ под тачком 5) овог члана прибавља
установа. Кандидат је дужан да уз пријаву на
конкурс поднесе и: кратку биографију, овеБесплатна публикација о запошљавању

рен препис (фотокопију) дипломе о стеченом
образовању, уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), за радно место
на коме се настава изводи на језику националне мањине потребно је поднети доказ о знању
језика (завршено средње, више или високо
образовање на језику националне мањине - за
извођење наставе на хрватском језику.) Пријаве
за конкурс слати на адресу: ОШ „Владимир Назор”. Владимира Назора 43 24213 Ђурђин. Рок за
подношење пријава је 8 дана објављивања конкурса. Непотпуне и благовремене пријаве неће
се узети у разматрање.

СТРУЧНА СЛУЖБА ОСНОВНИХ
ШКОЛА „ЗДРУЖЕНА ШКОЛА”
24300 Бачка Топола, Школска 2

Шеф рачуноводства
2 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних Законом о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017
и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат
треба да испуњава услове прописане чланом
139. Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о организацији и систематизацији
послова у Стручној служби основних школа
„Здружена школа” Бачка Топола, да има одговарајуће образовање, у складу са чланом 140.
Закона, односно: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије или специјалистичке академске студије)
или 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године и да има одговарајуће образовање
у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у Стручној служби основних школа „Здружена школа” Бачка Тополаи то:
да је дипломирани економиста - мастер у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018
- др. закон, 67/2019 и 6/2020 - др. закони) или
дипломирани економиста који је стекао високо
образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. октобра
2005. године, да има здравствену способност,
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, злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторско понашање, има држављанство Републике Србије,
зна српски језик
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс поднети:
попуњен и одштампан формулар на интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја- пријавни формулар, оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, доказ из казнене евиденције
МУП-а - од надлежне полицијске управе, уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија) не старија од 6 месеци, доказ о
познавању српског језика (диплома, односно уверење о стеченом високом образовању,
уколико је на српском језику, уједно је и доказ
да кандидат зна српски језик, у супротном је

потребно доставити оверену копију доказа да
зна српски језик, тј. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи на српском језику или потврду из средње школе да је учио
српски језик), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија) не старији
од шест месеци, доказ да има здравствену способност кандидат доставља пре закључења
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве
са потребном документацијом доставити лично
или слати са назнаком „Конкурс за шефа рачуноводства”, на адресу: Стручна служба основних школа „Здружена школа” Бачка Топола,
ул. Школска бр. 2, 24300 Бачка Топола. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. За све информације можете позвати број телефона 024/712730 и 024/711-726.

ОШ „ДОЖА ЂЕРЂ”
24312 Гунарош, Маршала Тита 29

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних Законом о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017
и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат
треба да испуњава услове прописане чланом
139. Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и
27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о организацији и систематизацији
послова у Основној школи „Дожа Ђерђ” Гунарош, да има одговарајуће образовање, у складу
са чланом 140. Закона, односно: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије или специјалистичке
академске студије) или2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године и да има одговарајуће образовање у складу са Правилником
о организацији и систематизацији послова у
Основној школи „Дожа Ђерђ” Гунарош и то: да
је дипломирани економиста - мастер у складу
са Законом о високом образовању („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018
- др. закон, 67/2019 и 6/2020 - др. закони) или
дипломирани економиста који је стекао високо
образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. октобра
2005. године, да има здравствену способност,
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, злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторско понашање. Има држављанство Републике Србије,
зна српски и мађарски језик.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс поднети:
попуњен и одштампан формулар на интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја- пријавни формулар. оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, доказ из казнене евиденције
МУП-а - од надлежне полицијске управе. Уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија) не старија од 6 месеци, доказ о
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познавању српског и мађарског језика (диплома, односно уверење о стеченом високом образовању, уколико је на српском језику, уједно је
и доказ да кандидат зна српски језик, у супротном је потребно доставити оверену копију доказа да зна српски језик, тј. оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој школи на српском језику или потврду из средње школе да
је учио српски језик, а доказ да кандидат зна
мађарски језик је оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој школи на мађарском
језику или потврда из средње школе да је
учио мађарски језик), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)
не старији од шест месеци; Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.
Пријаву са потребном документацијом доставити лично или слати са назнаком „Конкурс за
шефа рачуноводства”, на адресу: Основна Школа „Дожа Ђерђ” Гунарош, ул. Маршала Тита бр.
29, 24312 Гунарош. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. За све информације можете позвати број телефона 024/4726-006, 024/712-730
и 024/711-726.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ „МУЗИЧКА ШКОЛА”
24300 Бачка Топола, Главна 84

Наставник предметне наставе
клавира
2 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној
музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020),
да има одговарајуће образовање, у складу са
чланом 140. Закона, односно: 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије) и то: а) студије другог степена
из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, б)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне односно стручне области или области
педагошких наука, 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи и то: дипломирани музичар, усмерење пијаниста, дипломирани
музичар - пијаниста, академски музичар пијаниста и мастер музички уметник, професионални
статус - клавириста, 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, 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,
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без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање, има држављанство
Републике Србије, зна српски и мађарски језик
(језик на којем остварује образовно-васпитни
рад)
Уз пријаву на конкурс поднети: попуњен и
одштампан формулар на интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја- пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ да кандидат има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде- уверење одговарајуће високошколске установе о
броју остварених бодова, односно положеним
испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу) за оне који
ово образовање поседују, они који не поседују, Закон сходно члану 142. став 2. дозвољава да је ово образовање наставник обавезан
да стекне у року од једне године, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу; доказ из
казнене евиденције МУП-а - од надлежне полицијске управе, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија) не старија од 6
месеци, доказ о познавању српског и мађарског
језика, на којем остварује образовно-васпитни
рад (диплома, односно уверење о стеченом
високом образовању, уколико је на српском
језику, уједно је и доказ да кандидат зна српски
језик, у супротном је потребно доставити оверену копију доказа да зна српски језик, тј. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
школи на српском језику или потврду из средње
школе да је учио српски језик, а доказ да кандидат зна мађарски језик је оверена фотокопија
дипломе о завршеној средњој школи на мађарском језику или потврда из средње школе да је
учио мађарски језик), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија) не
старији од шест месеци, доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом доставити лично или слати
са назнаком „Конкурс за наставника клавира”,
на адресу директор Школа за основно музичко
образовање „Музичка школа”, Бачка Топола, ул.
Главна бр. 84, 24300 Бачка Топола.

Медијатекар
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. Закони,
10/2019 и 6/2020) и Правилником о организацији и систематизацији послова у Школи за
основно музичко образовање „Музичка школа”
Бачка Топола и то, да има одговарајуће образовање у складу са Правилником о организацији
и систематизацији послова у Школи за основно музичко образовање „Музичка школа” Бачка
Топола и то: четврти степен стручне спреме,
стечен након завршене средње школе, 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, оду-

зимање малолетног лица, запуштање, злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторско понашање, да има здравственуспособност, даима
држављанство Републике Србије, да зна српски
језик. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен и одштампан формулар на интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја- пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ из казнене евиденције МУП-а - од надлежне полицијске управе,
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија) не старија од 6 месеци, доказ
о познавању српског језика (диплома, односно уверење о стеченом високом образовању,
уколико је на српском језику, уједно је и доказ
да кандидат зна српски језик, у супротном је
потребно доставити оверену копију доказа да
зна српски језик, тј. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи на српском језику или потврду из средње школе да је учио
српски језик), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија) не старији
од шест месеци, доказ да има здравствену способност кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом доставити лично или слати са назнаком
„Конкурс за медијатекара”, на адресу директор
Школа за основно музичко образовање „Музичка школа”, Бачка Топола, ул. Главна бр. 84,
24300 Бачка Топола.
ОСТАЛО: за оба занимања: рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. За све информације
можете позвати број телефона 024/715-504,
024/712-730 и 024/711-726.

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА”
24300 Бачка Топола, Фрушкогорска 1

Наставник предметне наставе
енглеског језика на мађарском
наставном језику

50% од пуне норме ,на неодређено
време
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
кандидат треба да испуњава услове прописане
чланом 139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. Закони, 10/2019 и
6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/201811/2019), да има одговарајуће
образовање, у складу са чланом 140. Закона,
односно: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије) и
то: а) студије другог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета, б) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне односно стручне области или области педагошких
наука, 2) на основним студијама у трајању од
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најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника васпитача
и стручних сарадника и то: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и
књижевност, дипломирани професор енглеског језика и књижевности, мастер филолог
(студијски програм или главни предмет/профил енглески језик), мастер професор језика
и књижевности (студијски програм или главни
предмет/профил енглески језик), дипломирани филолог англиста - мастер, мастер професор језика и књижевности (студијски програм
Језик, књижевност и култура), мастер професор предметне наставе (претходно завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет), 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, злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторско понашање, има
држављанство Републике Србије, зна српски и
мађарски језик (језик на којем остварује образовно-васпитни рад). Уз пријаву на конкурс
поднети:попуњен и одштампан формулар на
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја- пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, доказ да кандидат
има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова од којих
најмање шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена фотокопија
потврде- уверење одговарајуће високошколске
установе о броју остварених бодова, односно
положеним испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу) за
оне који ово образовање поседују, они који не
поседују, Закон сходно члану 142. став 2. дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од једне године, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу; доказ из
казнене евиденције МУП-а - од надлежне полицијске управе, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија) не старија од 6
месеци; доказ о познавању српског и мађарског
језика, на којем остварује образовно-васпитни
рад (диплома, односно уверење о стеченом
високом образовању, уколико је на српском
језику, уједно је и доказ да кандидат зна српски
језик, у супротном је потребно доставити оверену копију доказа да зна српски језик, тј. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
школи на српском језику или потврду из средње
школе да је учио српски језик, а доказ да кандидат зна мађарски језик је оверена фотокопија
дипломе о завршеној средњој школи на мађарском језику или потврда из средње школе да је
учио мађарски језик), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија) не
старији од шест месеци; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом доставити лично или слаБесплатна публикација о запошљавању

ти са назнаком „Конкурс за наставника енглеског језика”, на адресу: Основна школа „Никола
Тесла”, Бачка Топола, ул. Фрушкогорска бр. 1,
24300 Бачка Топола.

Стручни сарадник дефектолог олигофренопедагог
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019
и 6/2020) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/201811/2019),да има одговарајуће образовање, у складу са чланом 140.
Закона, односно: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије или специјалистичке академске студије) и то: а) студије другог степена из научне односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета,б) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне
односно стручне области или области педагошких наука, 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
васпитача и стручних сарадника и то: професор, односно дипломирани дефектолог за рад
са децом ментално ометеном у развоју, дипломирани дефектолог - олигофренолог, мастер
дефектолог, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са
тешкоћама у менталном развоју, дипломирани
дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, мастер
дефектолог, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора, дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора, мастер дефектолог, који
је на основним академским студијама завршио
студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност, дипломирани
дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм
за специјалног рехабилитатора за вишеструку
ометеност, 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, злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторско понашање, има држављанство Републике Србије,
зна српски и мађарски језик (језик на којем
остварује образовно-васпитни рад). Уз пријаву
на конкурс поднети: попуњен и одштампан

формулар на интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја- пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању, доказ
да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова од
којих најмање шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена
фотокопија потврде- уверење одговарајуће
високошколске установе о броју остварених
бодова, односно положеним испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу) за оне који ово образовање
поседују, они који не поседују, Закон сходно
члану 142. став 2. дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року
од једне године, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу, доказ из казнене евиденције МУП-а - од надлежне полицијске управе,
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија) не старија од 6 месеци, доказ о
познавању српског и мађарског језика, на којем
остварује образовно-васпитни рад (диплома,
односно уверење о стеченом високом образовању, уколико је на српском језику, уједно је и
доказ да кандидат зна српски језик, у супротном је потребно доставити оверену копију доказа да зна српски језик, тј. оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој школи на српском
језику или потврду из средње школе да је учио
српски језик, а доказ да кандидат зна мађарски
језик је оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој школи на мађарском језику или
потврда из средње школе да је учио мађарски
језик), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија) не старији од
шест месеци, доказ да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима кандидат доставља пре закључења
уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом доставити лично или слати са назнаком
„Конкурс за дефектолога - олигофренопедагога”, на адресу: Основна школа „Никола Тесла”,
Бачка Топола, ул. Фрушкогорска бр. 1, 24300
Бачка Топола.

Наставник предметне наставе
историје на мађарском наставном
језику
70% од пуне норме

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
кандидат треба да испуњава услове прописане
чланом 139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. Закони, 10/2019 и
6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/201811/2019), да има одговарајуће
образовање, у складу са чланом 140. Закона,
односно: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије) и
то: а) студије другог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета, б) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне однос20.05.2020. | Број 882 |
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но стручне области или области педагошких
наука, 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника васпитача
и стручних сарадника и то: професор историје,
професор историје и географије, дипломирани историчар, мастер историчар, дипломирани
историчар - мастер,мастер професор предметне
наставе. Лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани - мастер треба
да имају завршене основне академске студије
историје, 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, злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторско понашање, има држављанство Републике Србије,
зна српски и мађарски језик (језик на којем
остварује образовно-васпитни рад). Уз пријаву
на конкурс поднети: попуњен и одштампан
формулар на интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја- пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању, доказ
да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова од
којих најмање шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена
фотокопија потврде- уверење одговарајуће
високошколске установе о броју остварених
бодова, односно положеним испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу) за оне који ово образовање
поседују, они који не поседују, Закон сходно
члану 142. став 2. дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року
од једне године, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу, доказ из казнене евиденције МУП-а - од надлежне полицијске управе,
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија) не старија од 6 месеци, доказ о
познавању српског и мађарског језика, на којем
остварује образовно-васпитни рад (диплома,
односно уверење о стеченом високом образовању, уколико је на српском језику, уједно је и
доказ да кандидат зна српски језик, у супротном је потребно доставити оверену копију доказа да зна српски језик, тј. оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој школи на српском
језику или потврду из средње школе да је учио
српски језик, а доказ да кандидат зна мађарски
језик је оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој школи на мађарском језику или
потврда из средње школе да је учио мађарски
језик), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија) не старији од
шест месеци, доказ да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима кандидат доставља пре закључења
уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом доставити лично или слати са назнаком
„Конкурс за наставника историје”, на адресу:
Основна школа „Никола Тесла”, Бачка Топола,
ул. Фрушкогорска бр. 1, 24300 Бачка Топола.
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Наставник предметне наставе
математике на мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука
УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/201811/2019), да
има одговарајуће образовање, у складу са чланом 140. Закона, односно: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије или специјалистичке академске студије) и то: а) студије другог степена
из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; б)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне односно стручне области или области
педагошких наука, 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. Године и у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника васпитача и стручних сарадника и
то: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани
математичар за рачунарство и информатику,
дипломирани математичар - информатичар,
професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије,
професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани
математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер
професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани
професор математике-мастер, дипломирани
математичар - мастер, дипломирани инжењер
математике - мастер (са изборним предметом
Основи геометрије), дипломирани математичар
- професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани
инжењер математике (са изборним предметом
Основи геометрије), професор хемије - математике, професор географије - математике,
професор физике - математике, професор
биологије - математике, професор математике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар
и информатичар,дипломирани математичар механичар,мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да
имају завршене основне академске студије на
студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним
испитом из предмета геометрија или основи
геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике, 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, злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторско понашање, има држављанство Републике Србије,
зна српски и мађарски језик (језик на којем
остварује образовно-васпитни рад). Уз пријаву
на конкурс поднети: попуњен и одштампан
формулар на интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја- пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању, доказ
да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова од
којих најмање шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена
фотокопија потврде- уверење одговарајуће
високошколске установе о броју остварених
бодова, односно положеним испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу) за оне који ово образовање
поседују, они који не поседују, Закон сходно
члану 142. став 2. дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року
од једне године, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу, доказ из казнене евиденције МУП-а - од надлежне полицијске управе, уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија) не старија од 6 месеци,
доказ о познавању српског и мађарског језика, на којем остварује образовно-васпитни рад
(диплома, односно уверење о стеченом високом образовању, уколико је на српском језику,
уједно је и доказ да кандидат зна српски језик,
у супротном је потребно доставити оверену
копију доказа да зна српски језик, тј. оверену
фотокопију дипломе о завршеној средњој школи на српском језику или потврду из средње
школе да је учио српски језик, а доказ да кандидат зна мађарски језик је оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој школи на
мађарском језику или потврда из средње школе да је учио мађарски језик), извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија) не старији од шест месеци, доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве
са потребном документацијом доставити лично
или слати са назнаком „Конкурс за наставника
математике”, на адресу: Основна школа „Никола Тесла”, Бачка Топола, ул. Фрушкогорска бр.
1, 24300 Бачка Топола.

Чистачица
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019 и
6/2020) и Правилником о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Никола
Тесла” Бачка Топола и то, да има одговарајуће
образовање у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Никола Тесла” Бачка Топола и то:
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први степен стручне спреме, односно завршену
основну школу, 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, злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање, има здравственуспособност,има држављанство Републике Србије,
зна српски језик. Уз пријаву на конкурс поднети: попуњен и одштампан формулар на интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја- пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ из казнене евиденције МУП-а - од надлежне полицијске управе,
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија) не старија од 6 месеци, доказ
о познавању српског језика (диплома, односно уверење о стеченом високом образовању,
уколико је на српском језику, уједно је и доказ
да кандидат зна српски језик, у супротном је
потребно доставити оверену копију доказа да
зна српски језик, тј. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи на српском језику или потврду из средње школе да је учио
српски језик), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија) не старији
од шест месеци, доказ да има здравствену способност кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом доставити лично или слати са назнаком
„Конкурс за чистачицу”, на адресу: Основна
школа „Никола Тесла”, Бачка Топола, ул. Фрушкогорска бр. 1, 24300 Бачка Топола.
ОСТАЛО: за сва занимања: рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа..
За све информације можете позвати број телефона 024/715-411,024/712-730 и 024/711-726.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
узети у разматрање.

ОШ „18. НОВЕМБАР”
24351 Ново Орахово, Петефи Шандора 9

Наставник предметне наставе
физичког васпитања и физичког
и здравственог васпитања на
мађарском наставном језику
60% од пуне норме

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019
и 6/2020) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/201811/2019), да има одговарајуће образовање, у складу са чланом 140.
Закона, односно: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије или специјалистичке академске студије) и то: а) студије другог степена из научне
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, б) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
Бесплатна публикација о запошљавању

трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне
односно стручне области или области педагошких наука
2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године и у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника васпитача и
стручних сарадника и то: професор физичког
васпитања, професор физичке културе, дипломирани педагог физичке културе, професор
физичког васпитања - дипломирани тренер са
назнаком спортске гране, професор физичког
васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације, професор физичког васпитања
- дипломирани кинезитерапеут, дипломирани
професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и спорта,
мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије,професор физичког васпитања и
спорта, мастер физичког васпитања и спорта,
професор спорта и физичког васпитања,професор спорта и физичке културе,мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет),
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, злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторско понашање, има држављанство Републике Србије,
зна српски и мађарски језик (језик на којем
остварује образовно-васпитни рад). Уз пријаву
на конкурс поднети попуњен и одштампан
формулар на интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја- пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању, доказ
да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова од
којих најмање шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена
фотокопија потврде- уверење одговарајуће
високошколске установе о броју остварених
бодова, односно положеним испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу) за оне који ово образовање
поседују, они који не поседују, Закон сходно
члану 142. став 2. дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року
од једне године, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу, доказ из казнене евиденције МУП-а - од надлежне полицијске управе, уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија) не старија од 6 месеци,
доказ о познавању српског и мађарског језика, на којем остварује образовно-васпитни рад
(диплома, односно уверење о стеченом високом образовању, уколико је на српском језику,
уједно је и доказ да кандидат зна српски језик,
у супротном је потребно доставити оверену
копију доказа да зна српски језик, тј. оверену
фотокопију дипломе о завршеној средњој школи на српском језику или потврду из средње
школе да је учио српски језик, а доказ да кан-

дидат зна мађарски језик је оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој школи на
мађарском језику или потврда из средње школе да је учио мађарски језик), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија) не старији од шест месеци, доказ
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
Пријаве са потребном документацијом доставити лично или слати са назнаком „Конкурс за
наставника физичког васпитања и физичког и
здравственог васпитања”, на адресу: Основна
Школа „18. октобар” Ново Орахово, ул. Петефи
Шандора бр. 9, 24351 Ново Орахово.

Наставник предметне наставе
математике на мађарском
наставном језику
88,89% од пуне норме

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука
УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/201811/2019), да
има одговарајуће образовање, у складу са чланом 140. Закона, односно: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије или специјалистичке академске студије) и то: а) студије другог степена
из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, б)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне односно стручне области или области
педагошких наука 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године и у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника васпитача и стручних сарадника и
то: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани
математичар за рачунарство и информатику,
дипломирани математичар - информатичар,
професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије,
професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани
математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор
математике и информатике, мастер професор
физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор
математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани математичар
- професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани
инжењер математике (са изборним предметом
Основи геометрије), професор хемије - математике, професор географије - математике,
професор физике - математике, професор
биологије - математике, професор математи20.05.2020. | Број 882 |
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ке - теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар
информатичар,дипломирани математичар механичар,мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да
имају завршене основне академске студије на
студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним
испитом из предмета геометрија или основи
геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике, 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,
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање има држављанство
Републике Србије, зна српски и мађарски језик
(језик на којем остварује образовно-васпитни
рад). Уз пријаву на конкурс поднети: попуњен
и одштампан формулар на интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја- пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ да кандидат има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде- уверење одговарајуће високошколске установе о
броју остварених бодова, односно положеним
испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу) за оне који
ово образовање поседују, они који не поседују, Закон сходно члану 142. став 2. дозвољава да је ово образовање наставник обавезан
да стекне у року од једне године, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу, доказ
из казнене евиденције МУП-а - од надлежне
полицијске управе, уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија) не старија од 6 месеци, доказ о познавању српског и
мађарског језика, на којем остварује образовно-васпитни рад (диплома, односно уверење
о стеченом високом образовању, уколико је
на српском језику, уједно је и доказ да кандидат зна српски језик, у супротном је потребно
доставити оверену копију доказа да зна српски језик, тј. оверену фотокопију дипломе о
завршеној средњој школи на српском језику
или потврду из средње школе да је учио српски језик, а доказ да кандидат зна мађарски
језик је оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој школи на мађарском језику или
потврда из средње школе да је учио мађарски
језик), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија) не старији од
шест месеци, доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве са потребном
документацијом доставити лично или слати са
назнаком „Конкурс за наставника математике”,
на адресу: Основна школа „18. октобар”, Ново
Орахово, ул. Петефи Шандора бр. 9, 24351
Ново Орахово.
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Наставник предматне наставе
српског као нематерњег језика
61,11% од пуне норме

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
кандидат треба да испуњава услове прописане
чланом 139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019 и
6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/201811/2019), да има одговарајуће
образовање, у складу са чланом 140. Закона,
односно: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије) и
то: а) студије другог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; б) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне
односно стручне области или области педагошких наука, 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. Године, и у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника васпитача и стручних сарадника и то: професор
српског језика и књижевности у одељењима за
националне мањине, професор српскохрватског
језика и југословенске књижевности за наставу
у школама са мађарским, русинским или румунским наставним језиком, дипломирани филолог
(србиста - српски језик и лингвистика) - мастер,
професор српског језика и књижевности, професор српског језика и књижевности са општом
лингвистиком, професор српске књижевности и
језика, професор српске књижевности и језика
са општом књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске књижевности
са јужнословенским књижевностима, професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик,
професор српскохрватског језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са
јужнословенским језицима, професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима, професор, односно дипломирани филолог за југословенске књижевности
и општу књижевност, професор југословенске
књижевности са страним језиком, дипломирани
филолог за српски језик и књижевност, дипломирани филолог за књижевност и српски језик,
мастер филолог (студијски програми: Српски
језик и књижевност, Српска књижевност и
језик, Српска књижевност и језик са општом
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и
Српски језик и компаративна књижевност),
мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност
и језик са општом књижевношћу, Српски језик,
Српска књижевност, Српска филологија (српски
језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност) мастер професор предметне наставе
(претходно завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет) Лица која су стекла академско

звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским
програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и
језик са компаратистиком; Српска филологија:
српски језик и књижевност; Србистик. Сва лица
су у обавези су да положе испите из Методике
с основама глотодидактике, Методике наставе српског као нематерњег језика, Методичке
праксе и испит из српског језика у контакту
са мађарским/словачким језиком (за мађарску
и словачку националну мањину) или Лингвистику у контакту (Контактну лингвистику, Теорију језика у контакту) за остале националне
мањине и треба да савладају обуку за наставу
српског као нематерњег језика у трајању од 20
сати у организацији Завода за унапређивање
образовања и васпитања - Центар за професионални развој запослених у образовању, 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, злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторско понашање, има
држављанство Републике Србије, зна српски и
мађарски језик (језик на којем остварује образовно-васпитни рад). Уз пријаву на конкурс
поднети: попуњен и одштампан формулар на
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја- пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, доказ да кандидат
има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова од којих
најмање шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена фотокопија
потврде- уверење одговарајуће високошколске
установе о броју остварених бодова, односно
положеним испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу) за
оне који ово образовање поседују, они који не
поседују, Закон сходно члану 142. став 2. дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од једне године, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу, доказ из
казнене евиденције МУП-а - од надлежне полицијске управе, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија) не старија од 6
месеци, доказ о познавању српског и мађарског
језика, на којем остварује образовно-васпитни
рад (диплома, односно уверење о стеченом
високом образовању, уколико је на српском
језику, уједно је и доказ да кандидат зна српски
језик, у супротном је потребно доставити оверену копију доказа да зна српски језик, тј. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
школи на српском језику или потврду из средње
школе да је учио српски језик, а доказ да кандидат зна мађарски језик је оверена фотокопија
дипломе о завршеној средњој школи на мађарском језику или потврда из средње школе да је
учио мађарски језик), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија) не
старији од шест месеци, доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. Пријаве са потреб-
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ном документацијом доставити лично или слати
са назнаком „Конкурс за наставника српског као
нематерњег језика”, на адресу: Основна Школа
„18. октобар” Ново Орахово, ул. Петефи Шандора бр. 9, 24351 Ново Орахово.

Наставник предметне наставе
српског као нематерњег језика
за рад у првом циклусу основног
образовања и васпитања
53,33% од пуне норме

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
кандидат треба да испуњава услове прописане
чланом 139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019 и
6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/201811/2019),да има одговарајуће
образовање, у складу са чланом 140. Закона,
односно: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије) и
то: а) студије другог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, б) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне
односно стручне области или области педагошких наука, 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
васпитача и стручних сарадника и то: професор
српског језика и књижевности у одељењима за
националне мањине, професор српскохрватског
језика и југословенске књижевности за наставу
у школама са мађарским, русинским или румунским наставним језиком, дипломирани филолог
(србиста - српски језик и лингвистика) - мастер,
професор српског језика и књижевности, професор српског језика и књижевности са општом
лингвистиком, професор српске књижевности и
језика, професор српске књижевности и језика
са општом књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске књижевности
са јужнословенским књижевностима, професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик,
професор српскохрватског језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са
јужнословенским језицима, професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима, професор, односно дипломирани
филолог за југословенске књижевности и општу
књижевност, професор југословенске књижевности са страним језиком, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, дипломирани
филолог за књижевност и српски језик, професор разредне наставе, мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност
и језик са општом књижевношћу, Српски језик,
Српска књижевност, Српска филологија (српски
језик и лингвистика), мастер професор језика и
књижевности (студијски програми: Српски језик
и књижевност, Српска књижевност и језик,
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, СрпБесплатна публикација о запошљавању

ска филологија (српски језик и лингвистика),
мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер.
Лица, са звањима: професор разредне наставе,
мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност
и језик са општом књижевношћу, Српски језик,
Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика) и мастер учитељкоја
су диплому стекла на језику мањина, треба
да поседују знање српског језика најмање на
нивоу С1 (Заједничког европског оквира). Ниво
знања С1 доказује се уверењем о положеном
одговарајућем испиту на неком од учитељских/
педагошких факултета или на катедри за српски језик одговарајућих факултета у Републици
Србији. Сва лица, осим лица са звањем: професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине, професор српскохрватског језика и југословенске књижевности
за наставу у школама са мађарским, русинским
или румунским наставним језиком и дипломирани учитељ - мастер су у обавези да положе
испите из Методике с основама глотодидактике, Методике наставе српског као нематерњег
језика, Методичке праксе и српског језика у
контакту са мађарским језиком (за мађарску
националну мањину), 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, злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање има држављанство
Републике Србије, зна српски и мађарски језик
(језик на којем остварује образовно-васпитни
рад). Уз пријаву на конкурс поднети: попуњен
и одштампан формулар на интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја- пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ да кандидат има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде- уверење одговарајуће високошколске установе о
броју остварених бодова, односно положеним
испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу) за оне који
ово образовање поседују, они који не поседују,
Закон сходно члану 142. став 2. дозвољава да
је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од једне године, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов
за полагање испита за лиценцу, доказ из казнене евиденције МУП-а - од надлежне полицијске управе, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија) не старија од 6
месеци, доказ о познавању српског и мађарског
језика, на којем остварује образовно-васпитни
рад (диплома, односно уверење о стеченом
високом образовању, уколико је на српском
језику, уједно је и доказ да кандидат зна српски
језик, у супротном је потребно доставити оверену копију доказа да зна српски језик, тј. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
школи на српском језику или потврду из средње
школе да је учио српски језик, а доказ да кан-

дидат зна мађарски језик је оверена фотокопија
дипломе о завршеној средњој школи на мађарском језику или потврда из средње школе да је
учио мађарски језик), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија) не
старији од шест месеци, доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом доставити лично или слати са назнаком „Конкурс за наставника српског
као нематерњег језика за рад у првом циклусу
основног образовања и васпитања”, на адресу:
Основна школа „18. октобар”, Ново Орахово, ул.
Петефи Шандора бр. 9, 24351 Ново Орахово.
ОСТАЛО: за сва занимања: рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. За све информације
можете позвати број телефона 024/723-004,
024/712-730, и 024/711-726.

ОШ „ЧАКИ ЛАЈОШ”
24300 Бачка Топола, Светосавска 9

Наставник предметне наставе
физике на српском језику
50% од пуног радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних Законом о раду („Сл.
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09,32/13,75/14
и 13/17 -одлука УС РС и 113/17), кандидат
треба да испуњава услове прописане чланом
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („ Сл. гласник РС” 88/17,
27/18, 10/19,6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („ Сл. гласник
РС” 11/12, 15/13,2/16,10/16,11/16, 2/17,3/17,
13/18, 11/2019, 2/2020) и то, да има одговарајуће образовање, у складу са чланом 140.
Закона:односно1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије или специјалистичке академске студије) и то: а) студије другог степена из научне
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, б) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне
односно стручне области или области педагошких наука 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године и у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника, васпитача и стручних сарадника и то: професор
физике, дипломирани физичар,професор физике и хемије, дипломирани педагог за физику и
хемију,професор физике и основе технике,дипломирани педагог за физику и основе технике,
професор физике и математике, дипломирани
астрофизичар, дипломирани физичар за примењену физику и информатику,професор физике и хемије за основну школу,професор физике
и основа технике за основну школу,дипломирани физичар за примењену физику,професор
физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач,дипломирани професор физике
и хемије за основну школу,дипломирани професор физике и основа технике за основну школу,
дипломирани физичар за општу физику,дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику,дипломирани педагог за физику и
општетехничко образовање ОТО, дипломирани
астроном, смер астрофизика,професор физике-информатике, дипломирани физичар-медицинска физика,дипломирани професор физике-мастер,дипломирани физичар-мастер,мастер
20.05.2020. | Број 882 |

193

Наука и образовање

физичар, мастер професор физике, мастер
професор физике и хемије,мастер професор
физике и информатике,дипломирани физичар - мастер физике-метеорологије,дипломиранифизичар, мастер физике-астрономије,дипломирани физичар - мастер медицинске
физике,дипломирани професор физике-хемије,
мастер,дипломирани професор физике-информатике, мастер,дипломирани физичар - професор физике - мастер,дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика
- мастер,дипломирани физичар - примењена
и компјутерска физика - мастер,дипломирани
физичар - примењена физика и информатика - мастердипломирани физичар - професор
физике и основа технике за основну школу мастер дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер;мастер
професор математике и физике;мастер професор информатике и физике;дипломирани
физичар - информатичар; мастер професор
предметне наставе.Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно
завршене основне академске студије на студијским програмима из области физике, да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од три месеца, као и за кривична
дела насиља у породици, одузимању малолетног лица, запуштање, злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примања мита и давања мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторско понашање, да има
држављанство Републике Србије, да зна српски
језик и језик на коме се изводи образовно васпитни рад -мађарски језик. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен и одштампани
формулар на интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја- пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању, доказ
да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова од
којих најмање шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена
фотокопија потврде- уверење одговарајуће
високошколске установе о броју остварених
бодова, односно положеним испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу) за оне који ово образовање
поседују, они који не поседују, Закон сходно
члану 142. став 2. дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року
од једне године, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу, доказ из казнене евиденције
МУП-а - од надлежне полицијске управе, уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија) али не старија од 6 месеци, доказ
о познавању српског и језика на којем остварује образовно-васпитни рад- мађарски језики
(диплома, односно уверење о стеченом високом образовању, уколико је на српском језику,
уједно је и доказ да кандидат зна српски језик,
у супротном је потребно доставити оверену
копију доказа да зна српски језик, тј. оверену
фотокопију дипломе о завршеној средњој школи на српском језику или потврду из средње
школе да је учио српски језик, а доказ да кандидат зна мађарски језик је оверена фотокопија
дипломе о завршеној средњој школи на мађар-
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ском језику или потврда из средње школе да је
учио мађарски језик), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија)
али не старије од шест месеци, доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима кандидат доставља
пре закључења уговора о раду.

Наставник предметне наставе
физике на мађарском наставном
језику
60% од пуног радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних Законом о раду („Сл.
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09,32/13,75/14
и 13/17 -одлука УС РС и 113/17), кандидат
треба да испуњава услове прописане чланом
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („ Сл. гласник РС” 88/17,
27/18, 10/19,6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („ Сл. гласник
РС” 11/12, 15/13,2/16,10/16,11/16, 2/17,3/17,
13/18, 11/2019, 2/2020) и то, да има одговарајуће образовање, у складу са чланом 140.
Закона:односно1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије или специјалистичке академске студије) и то: а) студије другог степена из научне односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета, б) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне односно стручне области или области
педагошких наука 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године и у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника, васпитача и стручних сарадника
и то: професор физике, дипломирани физичар,професор физике и хемије, дипломирани
педагог за физику и хемију,професор физике и
основе технике,дипломирани педагог за физику
и основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани
физичар за примењену физику и информатику,професор физике и хемије за основну школу,професор физике и основа технике за основну школу,дипломирани физичар за примењену
физику,професор физике за средњу школу,
дипломирани физичар истраживач,дипломирани професор физике и хемије за основну
школу,дипломирани професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани
физичар за општу физику,дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику,дипломирани педагог за физику и општетехничко
образовање ОТО, дипломирани астроном, смер
астрофизика,професор физике-информатике,
дипломирани физичар-медицинска физика,дипломирани професор физике-мастер,дипломирани физичар-мастер,мастер физичар, мастер
професор физике, мастер професор физике и
хемије,мастер професор физике и информатике,дипломирани физичар - мастер физике-метеорологије,дипломиранифизичар, мастер
физике-астрономије,дипломирани физичар мастер медицинске физике,дипломирани професор физике-хемије, мастер,дипломирани
професор физике-информатике, мастер,дипломирани физичар - професор физике - мастер,дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер,дипломирани
физичар - примењена и компјутерска физика
- мастер,дипломирани физичар - примењена
физика и информатика - мастердипломирани
физичар - професор физике и основа технике
за основну школу - мастер дипломирани физи-

чар - професор физике и хемије за основну
школу - мастер;мастер професор математике и
физике;мастер професор информатике и физике;дипломирани физичар - информатичар; мастер професор предметне наставе.Лица која су
стекла академско звање мастер морају имати
претходно завршене основне академске студије
на студијским програмима из области физике,
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од три месеца, као и за
кривична дела насиља у породици, одузимању
малолетног лица, запуштање, злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примања мита и давања мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторско понашање, да има држављанство Републике Србије
да зна српски језик и језик на коме се изводи образовно васпитни рад -мађарски језик. Уз
пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен
и одштампани формулар на интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја- пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ да кандидат има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде- уверење одговарајуће високошколске установе о
броју остварених бодова, односно положеним
испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу) за оне који
ово образовање поседују, они који не поседују,
Закон сходно члану 142. став 2. дозвољава да
је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од једне године, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу;
доказ из казнене евиденције МУП-а - од
надлежне полицијске управе, уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија) али не старија од 6 месеци, доказ о познавању српског и језика на којем остварује образовно-васпитни рад- мађарски језики (диплома,
односно уверење о стеченом високом образовању, уколико је на српском језику, уједно је и
доказ да кандидат зна српски језик, у супротном је потребно доставити оверену копију доказа да зна српски језик, тј. оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој школи на српском језику или потврду из средње школе да
је учио српски језик, а доказ да кандидат зна
мађарски језик је оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој школи на мађарском
језику или потврда из средње школе да је учио
мађарски језик), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија) али не
старије од шест месеци, доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима кандидат доставља пре
закључења уговора о раду.
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УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних Законом о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017
и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат
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треба да испуњава услове прописане чланом
139. Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и
27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о организацији и систематизацији
послова у Основној школи „Чаки Лајош” Бачка
Топола и то, да има одговарајуће образовање
у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Чаки
Лајош” Бачка Топола и то: први степен стручне
спреме, односно завршену основну школу, 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, злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање, има здравственуспособност, има
држављанство Републике Србије, зна српски
језик.Уз пријаву на конкурс кандидат подноси:
попуњен и одштампан формулар на интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја- пријавни формулар, оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, доказ из казнене евиденције
МУП-а - од надлежне полицијске управе, уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија) не старија од 6 месеци, доказ о
познавању српског језика (диплома, односно уверење о стеченом високом образовању,
уколико је на српском језику, уједно је и доказ
да кандидат зна српски језик, у супротном је
потребно доставити оверену копију доказа да
зна српски језик, тј. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи на српском језику или потврду из средње школе да је учио
српски језик), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија) не старији
од шест месеци, доказ да има здравствену способност кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: за сва занимања: пријаве са потребном документацијом доставити лично или слати наадресу: Основна Школа „Чаки Лајош” Бачка Топола, ул. Светосавска бр. 9, 24300 Бачка
Топола. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће узети у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
24341 Криваја, Маршала Тита 1

Административни радник
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних Законом о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017
и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат
треба да испуњава услове прописане чланом
139. Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и
27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о организацији и систематизацији
послова у Основној школи „Вук Караџић” Криваја и то, да има одговарајуће образовање у
складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Вук
Караџић” Криваја и то: четврти степен стручне
спреме, стечен након завршене средње школе,
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,
Бесплатна публикација о запошљавању

одузимање малолетног лица, запуштање, злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторско понашање, да има здравственуспособност, даима
држављанство Републике Србије, да зна српски
језик. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен и одштампан формулар на интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја- пријавни формулар оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ из казнене евиденције МУП-а - од надлежне полицијске управе,
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија) не старија од 6 месеци, доказ
о познавању српског језика (диплома, односно уверење о стеченом високом образовању,
уколико је на српском језику, уједно је и доказ
да кандидат зна српски језик, у супротном је
потребно доставити оверену копију доказа да
зна српски језик, тј. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи на српском језику или потврду из средње школе да је учио
српски језик),извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија) не старији
од шест месеци, доказ да има здравствену способност кандидат доставља пре закључења уговора о раду.

Наставник предметне наставе
математика

88,89% нод пуног радног времена
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („ Сл. гласник РС”
11/12, 15/13,2/16,10/16,11/16, 2/17,3/17, 13/18,
11/2019) и то, да има одговарајуће образовање,
у складу са чланом 140. Закона, односно: 1) на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије) и то: а) студије другог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета,б) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне односно стручне области или области педагошких наука, 2)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године и у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника васпитача и
стручних сарадника и то: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани
математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство
и информатику, дипломирани математичар информатичар,професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику
економије,професор информатике - математике,дипломирани математичар - астроном,дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика
финансија (са изборним предметом Основи геометрије),дипломирани информатичар, мастер

математичар, мастер професор математике,мастер професор математике и физике, мастер
професор математике и информатике, мастер
професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани
професор математике-мастер, дипломирани
математичар - мастер, дипломирани инжењер
математике - мастер (са изборним предметом
Основи геометрије), дипломирани математичар - професор математике,дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани
инжењер математике (са изборним предметом
Основи геометрије),професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике,професор биологије
- математике,професор математике - теоријско
усмерење, професор математике - теоријски
смер, дипломирани математичар и информатичар,дипломирани математичар - механичар,мастер професор предметне наставе.Лица која
су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или
двопредметне наставе математике и физике
односно математике да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, да није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање, злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање, да има држављанство Републике Србије, да зна српски и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.Уз
пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен
и одштампан формулар на интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја- пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ да кандидат има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде- уверење одговарајуће високошколске установе о
броју остварених бодова, односно положеним
испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу) за оне који
ово образовање поседују, они који не поседују,
Закон сходно члану 142. став 2. дозвољава да
је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од једне године, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу; доказ из казнене евиденције МУП-а - од надлежне полицијске
управе, уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија) не старија од 6 месеци, доказ о познавању српског језика и језикана којем остварује образовно-васпитни рад
(диплома, односно уверење о стеченом високом образовању, уколико је на српском језику,
уједно је и доказ да кандидат зна српски језик,
у супротном је потребно доставити оверену
копију доказа да зна српски језик, тј. оверену
фотокопију дипломе о завршеној средњој школи на српском језику или потврду из средње
школе да је учио српски језик, а доказ да кан20.05.2020. | Број 882 |
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дидат зна мађарски језик је оверена фотокопија
дипломе о завршеној средњој школи на мађарском језику или потврда из средње школе да је
учио мађарски језик), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија) не
старији од шест месеци, доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима кандидат доставља пре
закључења уговора о раду.

Наставник предметне наставе
српског језика и књижевности
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних Законом о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017
и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат
треба да испуњава услове прописане чланом
139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017
и 27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („
Сл. гласник РС” 11/12, 15/13,2/16,10/16,11/16,
2/17,3/17, 13/18, 11/2019) и то да има одговарајуће образовање, у складу са чланом 140.
Закона, односно: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије или специјалистичке академске студије) и то: а) студије другог степена из научне односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета, б) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне
односно стручне области или области педагошких наука, 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника васпитача
и стручних сарадника и то: професор српског
језика и књижевности, професор српског језика
и књижевности са општом лингвистиком,професор српске књижевности и језика, професор српске књижевности и језика са општом
књижевношћу, дипломирани филолог српског
језика са јужнословенским језицима,дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, професор, односно
дипломирани филолог за српскохрватски језик и
југословенску књижевност, професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор српскохрватског језика и опште лингвистике,професор
за српскохрватски језик са јужнословенским
језицима, професор српскохрватског језика
са источним и западним словенским језицима,
професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у којима
се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или румунском језику,
професор, односно дипломирани филолог за
југословенску и општу књижевност, професор
југословенске књижевности са страним језиком,дипломирани филолог за књижевност и
српски језик, дипломирани филолог за српски
језик и књижевност, професор српског језика
и књижевности у одељењима за националне
мањине, професор српског језика и српске књижевности, дипломирани компаратиста,мастер
филолог (студијски програми: Српски језик и
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска
филологија (српски језик и лингвистика), Српска
књижевност и језик са компаратистиком),мастер професор језика и књижевности (студијски
програми: Српски језик и књижевност, Српска
књижевност и језик, Српска књижевност и језик

196

| Број 882 | 20.05.2020.

са општом књижевношћу, Српски језик, Српска
књижевност, Српска филологија (српски језик и
лингвистика), Српска филологија (српски језик
и књижевност), Филологија, модули: Српски
језик и Српски језик и компаративна књижевност, Компаративна књижевност са теоријом
књижевности), професор српскохрватског језика и књижевности;мастер филолог из области
филолошких наука; професор југословенске
књижевности и српског језика;мастер професор предметне наставе (претходно завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет), 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, злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторско понашање, има
држављанство Републике Србије, зна српски
језики језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс поднети:
попуњен и одштампан формулар на интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја- пријавни формулар, оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, доказ да кандидат има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом бодова (оригинал
или оверена фотокопија потврде- уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима
из психологије и педагогије или оверена копија
уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу) за оне који ово образовање
поседују, они који не поседују, Закон сходно
члану 142. став 2. дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року
од једне године, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу; доказ из казнене евиденције МУП-а - од надлежне полицијске управе,
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија) не старија од 6 месеци, доказ
о познавању српског језика и језика на којем
остварује образовно-васпитни рад (диплома,
односно уверење о стеченом високом образовању, уколико је на српском језику, уједно је и
доказ да кандидат зна српски језик, у супротном је потребно доставити оверену копију доказа да зна српски језик, тј. оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој школи на српском
језику или потврду из средње школе да је учио
српски језик, а доказ да кандидат зна мађарски
језик је оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој школи на мађарском језику или
потврда из средње школе да је учио мађарски
језик), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија) не старији од
шест месеци, доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат доставља пре закључења уговора о раду.

Чистачица
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних Законом о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,

32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017
и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат
треба да испуњава услове прописане чланом
139. Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и
27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о организацији и систематизацији
послова у Основној школи „Вук Караџић” Криваја и то, да има одговарајуће образовање у
складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Вук
Караџић” Криваја и то: први степен стручне
спреме, односно завршену основну школу, 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, злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање да има здравственуспособностима држављанство Републике Србије зна српски
језик. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен и одштампан формулар на интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја- пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ из казнене евиденције МУП-а - од надлежне полицијске управе
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија) не старија од 6 месеци, доказ
о познавању српског језика (диплома, односно уверење о стеченом високом образовању,
уколико је на српском језику, уједно је и доказ
да кандидат зна српски језик, у супротном је
потребно доставити оверену копију доказа да
зна српски језик, тј. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи на српском језику или потврду из средње школе да је учио
српски језик), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија) не старији
од шест месеци, доказ да има здравствену способност кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: за сва занимања: пријаве са потребном документацијом доставити лично или слати наадресу: Основна Школа „Вук Караџић”
Криваја, ул. Маршала Тита бр. 1, 24341 Криваја. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа. За све информације можете позвати број телефона 024/4724-001,711726,712-730. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће узети у разматрање.

ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”
24331 Бајша, Закина 5

Наставник предметне наставе
физичког и здравственог васпитања
и физичког васпитања
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
кандидат треба да испуњава услове прописане
чланом 139. и 140. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017и 27/2018 - др. Закони,10/2019и 6/2020)
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („ Сл. гласник РС” 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17,3/17, 13/18, 11/2019,2/2020)
и то:да има одговарајуће образовање, у складу
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са чланом 140. Закона, односно: 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије) и то: а) студије другог степена
из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, б)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне односно стручне области или области
педагошких наука, 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника,
васпитача и стручних сарадника и то: професор
физичког васпитања,професор физичке културе, дипломирани педагог физичке културе,
професор физичког васпитања - дипломирани
тренер са назнаком спортске гране,професор
физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације, професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут,
дипломирани професор физичког васпитања и
спорта, мастер професор физичког васпитања и
спорта, мастер професор физичког васпитања
и кинезитерапије,професор физичког васпитања и спорта, мастер физичког васпитања
и спорта,професор спорта и физичког васпитања,професор спорта и физичке културе,мастер професор предметне наставе (претходно
завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање, злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторско понашање, да има држављанство Републике Србије,
да зна српски језики језик на којем остварује
образовно-васпитни рад- мађарски језик. Уз
пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен
и одштампан формулар на интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја- пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ да кандидат има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде- уверење одговарајуће високошколске установе о
броју остварених бодова, односно положеним
испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу) за оне који
ово образовање поседују, они који не поседују, Закон сходно члану 142. став 2. дозвољава да је ово образовање наставник обавезан
да стекне у року од једне године, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу, доказ из
казнене евиденције МУП-а - од надлежне полицијске управе, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија) не старија од 6
месеци, доказ о познавању српског и мађарског језика,на којем остварује образовно-васпитни рад (диплома, односно уверење о стеченом
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високом образовању, уколико је на српском
језику, уједно је и доказ да кандидат зна српски
језик, у супротном је потребно доставити оверену копију доказа да зна српски језик, тј. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
школи на српском језику или потврду из средње
школе да је учио српски језик, а доказ да кандидат зна мађарски језик јеоверена фотокопија
дипломе о завршеној средњој школи на мађарском језику или потврда из средње школе да је
учио мађарски језик), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија) не
старији од шест месеци, доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима кандидат доставља пре
закључења Уговора о раду.
ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом
доставити лично или слати на адресу: Основна
Школа „Братство јединство” Бајша, ул.Закина
бр. 5, 24331 Бајша. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. За све информације можете позвати број телефона 024/721-011, 711-726,712-730.

ОШ „СТАРИ КОВАЧ ЂУЛА”
24340 Стара Моравица, Михаља Танчића 2

Стручни сарадник - дефектолог, на
мађарском наставном језику
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о
раду(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017и 27/2018 - др. Закони,10/2019и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („ Сл. гласник РС”
11/12, 15/13,2/16,10/16,11/16, 2/17,3/17, 13/18,
11/2019,2/2020) и то, да има одговарајуће
образовање, у складу са чланом 140. Закона, односно: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије или специјалистичке академске студије) и то: а) студије другог степена из научне
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, б) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне
односно стручне области или области педагошких наука, 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
васпитача и стручних сарадника и то: професор, односно дипломирани дефектолог за рад
са децом ментално ометеном у развој,дипломирани дефектолог - олигофренолог, мастер
дефектолог, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са
тешкоћама у менталном развоју, дипломирани
дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, мастер
дефектолог, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора, дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора, мастер дефектолог, који
је на основним академским студијама завршио

студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност, дипломирани
дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм
за специјалног рехабилитатора за вишеструку
ометеност, 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, злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање, има држављанство Републике
Србије, зна српски језики језик на којем остварује образовно-васпитни рад-мађарски језик. Уз
пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен
и одштампан формулар на интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја- пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ да кандидат има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде- уверење одговарајуће високошколске установе о
броју остварених бодова, односно положеним
испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу) за оне који
ово образовање поседују, они који не поседују,
Закон сходно члану 142. став 2. дозвољава да
је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од једне године, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу, доказ из казнене евиденције МУП-а - од надлежне полицијске
управе, уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија) не старија од 6 месеци, доказ о познавању српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад
(диплома, односно уверење о стеченом високом образовању, уколико је на српском језику,
уједно је и доказ да кандидат зна српски језик,
у супротном је потребно доставити оверену
копију доказа да зна српски језик, тј. оверену
фотокопију дипломе о завршеној средњој школи на српском језику или потврду из средње
школе да је учио српски језик, а доказ да кандидат зна мађарски језик јеоверена фотокопија
дипломе о завршеној средњој школи на мађарском језику или потврда из средње школе да је
учио мађарски језик), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија) не
старији од шест месеци, доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима кандидат доставља пре
закључења уговора о раду.

Наставник предметне наставе
физике

60% од пуног радног времена на
мађарском наставном језику
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних Законом о раду(„Сл.
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
кандидат треба да испуњава услове прописане
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чланом 139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017и 27/2018 - др. Закони,10/2019и
6/2020) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („ Сл. гласник РС” 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18,
11/2019,2/2020) и то, да има одговарајуће
образовање, у складу са чланом 140. Закона, односно: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије или специјалистичке академске студије) и то: а) студије другог степена из научне односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета, б) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне
односно стручне области или области педагошких наука, 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годинеи у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника васпитача и стручних сарадника и то: професор
физике, дипломирани физичар,професор физике и хемије, дипломирани педагог за физику и
хемију,професор физике и основе технике,дипломирани педагог за физику и основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар за
примењену физику и информатику,професор
физике и хемије за основну школу,професор
физике и основа технике за основну школу,дипломирани физичар за примењену физику,професор физике за средњу школу, дипломирани
физичар истраживач,дипломирани професор
физике и хемије за основну школу,дипломирани професор физике и основа технике
за основну школу, дипломирани физичар за
општу физику,дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику,дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани астроном, смер
астрофизика,професор физике-информатике,
дипломирани физичар-медицинска физика,дипломирани професор физике-мастер,дипломирани физичар-мастер,мастер физичар, мастер
професор физике, мастер професор физике и
хемије,мастер професор физике и информатике,дипломирани физичар - мастер физике-метеорологије,дипломиранифизичар, мастер
физике-астрономије,дипломирани физичар мастер медицинске физике,дипломирани професор физике-хемије, мастер,дипломирани
професор физике-информатике, мастер,дипломирани физичар - професор физике - мастер,дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер,дипломирани
физичар - примењена и компјутерска физика
- мастер,дипломирани физичар - примењена
физика и информатика - мастердипломирани
физичар - професор физике и основа технике
за основну школу - мастер дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну
школу - мастер;мастер професор математике и физике;мастер професор информатике и
физике;дипломирани физичар - информатичар; мастер професор предметне наставе.Лица
која су стекла академско звање мастер морају
имати претходно завршене основне академске
студије на студијским програмима из области
физике, 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, злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела про-
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тив полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторско понашање, има држављанство Републике Србије,
зна српски језики језик на којем остварује
образовно-васпитни рад-мађарски језик. Уз
пријаву на конкурс кандидат подноси, попуњен
и одштампан формулар на интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја- пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ да кандидат има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде- уверење одговарајуће високошколске установе о
броју остварених бодова, односно положеним
испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу) за оне који
ово образовање поседују, они који не поседују,
Закон сходно члану 142. став 2. дозвољава да
је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од једне године, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу, доказ из казнене
евиденције МУП-а - од надлежне полицијске
управе, уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија) не старија од 6 месеци, доказ о познавању српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад
(диплома, односно уверење о стеченом високом образовању, уколико је на српском језику,
уједно је и доказ да кандидат зна српски језик,
у супротном је потребно доставити оверену
копију доказа да зна српски језик, тј. оверену
фотокопију дипломе о завршеној средњој школи на српском језику или потврду из средње
школе да је учио српски језик, а доказ да кандидат зна мађарски језик јеоверена фотокопија
дипломе о завршеној средњој школи на мађарском језику или потврда из средње школе да је
учио мађарски језик), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија) не
старији од шест месеци, доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима кандидат доставља пре
закључења уговора о раду.

Наставник предматне наставе
мађарског језика и књижевности
88% од пуног радног времена на
мађарском наставном језику

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о
раду(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука
УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017и 27/2018 - др. Закони,10/2019и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („ Сл. гласник РС”
11/12, 15/13,2/16,10/16,11/16, 2/17,3/17, 13/18,
11/2019,2/2020) и то, да има одговарајуће
образовање, у складу са чланом 140. Закона, односно: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије или специјалистичке академске студије) и то: а) студије другог степена из научне односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета, б) студије

другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне односно стручне области или области
педагошких наука 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године и у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника васпитача и стручних сарадника
и то: професор, односно дипломирани филолог за мађарски језик и књижевност, мастер
филолог (студијски програм или главни предмет/профил мађарски језик),мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил мађарски језик),
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, злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање, има држављанство Републике Србије, зна српски језики језик на којем
остварује образовно-васпитни рад-мађарски
језик. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен и одштампан формулар на
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја- пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ да
кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова
од којих најмање шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена
фотокопија потврде- уверење одговарајуће
високошколске установе о броју остварених
бодова, односно положеним испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу) за оне који ово образовање поседују, они који не поседују, Закон
сходно члану 142. став 2. дозвољава да је ово
образовање наставник обавезан да стекне у
року од једне године, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу, доказ из казнене
евиденције МУП-а - од надлежне полицијске
управе, уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија) не старија од 6 месеци, доказ о познавању српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад
(диплома, односно уверење о стеченом високом образовању, уколико је на српском језику,
уједно је и доказ да кандидат зна српски језик,
у супротном је потребно доставити оверену
копију доказа да зна српски језик, тј. оверену
фотокопију дипломе о завршеној средњој школи на српском језику или потврду из средње
школе да је учио српски језик, а доказ да кандидат зна мађарски језик јеоверена фотокопија дипломе о завршеној средњој школи на
мађарском језику или потврда из средње школе да је учио мађарски језик), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија) не старији од шест месеци, доказ
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат
доставља пре закључења уговора о раду.
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Наставник предметне наставе
математике

66% од пуног радног времена, на
мађарском наставном језику
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о
раду(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017и 27/2018 - др. Закони,10/2019и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („ Сл. гласник РС”
11/12, 15/13,2/16,10/16,11/16, 2/17,3/17, 13/18,
11/2019,2/2020) и то, да има одговарајуће образовање, у складу са чланом 140. Закона, односно: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије или
специјалистичке академске студије) и то: а)
студије другог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета, б) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне односно стручне области или области педагошких наука 2)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
Године, и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника васпитача
и стручних сарадника и то: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани
математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство
и информатику, дипломирани математичар информатичар,професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику
економије,професор информатике - математике,дипломирани математичар - астроном,дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика
финансија (са изборним предметом Основи геометрије),дипломирани информатичар, мастер
математичар, мастер професор математике,мастер професор математике и физике, мастер
професор математике и информатике, мастер
професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани
професор математике-мастер, дипломирани
математичар - мастер, дипломирани инжењер
математике - мастер (са изборним предметом
Основи геометрије), дипломирани математичар - професор математике,дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани
инжењер математике (са изборним предметом
Основи геометрије),професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике,професор биологије
- математике,професор математике - теоријско
усмерење, професор математике - теоријски
смер, дипломирани математичар и информатичар,дипломирани математичар - механичар,мастер професор предметне наставе.Лица која
су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене
математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно
математике, 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,
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одузимање малолетног лица, запуштање, злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање, има држављанство Републике
Србије, зна српски језики језик на којем остварује образовно-васпитни рад-мађарски језик. Уз
пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен
и одштампан формулар на интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја- пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ да кандидат има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде- уверење одговарајуће високошколске установе о
броју остварених бодова, односно положеним
испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу) за оне који
ово образовање поседују, они који не поседују,
Закон сходно члану 142. став 2. дозвољава да
је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од једне године, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу, доказ из казнене евиденције МУП-а - од надлежне полицијске
управе, уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија) не старија од 6 месеци, доказ о познавању српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад
(диплома, односно уверење о стеченом високом образовању, уколико је на српском језику,
уједно је и доказ да кандидат зна српски језик,
у супротном је потребно доставити оверену
копију доказа да зна српски језик, тј. оверену
фотокопију дипломе о завршеној средњој школи на српском језику или потврду из средње
школе да је учио српски језик, а доказ да кандидат зна мађарски језик јеоверена фотокопија
дипломе о завршеној средњој школи на мађарском језику или потврда из средње школе да је
учио мађарски језик), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија) не
старији од шест месеци, доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима кандидат доставља пре
закључења уговора о раду.

Наставник предметне наставе
музичке културе

50% од пуног радног времена, на
мађарском наставном језику
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о
раду(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017и 27/2018 - др. Закони,10/2019и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („ Сл. гласник РС”
11/12, 15/13,2/16,10/16,11/16, 2/17,3/17, 13/18,
11/2019,2/2020) и то, да има одговарајуће
образовање, у складу са чланом 140. Закона, односно: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне

студије или специјалистичке академске студије) и то: а) студије другог степена из научне
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, б) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне
односно стручне области или области педагошких наука, 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
васпитача и стручних сарадника и то:академски музичар, дипломирани музичар - музички
педагог, дипломирани музички педагог, дипломирани музичар - композитор, дипломирани
композитор, дипломирани музичар - диригент,
дипломирани музичар - музиколог, дипломирани музиколог, дипломирани диригент, дипломирани музичар - акордеониста, дипломирани
музичар - гитариста, дипломирани музичар соло певач, дипломирани професор солфеђа и
музичке културе, дипломирани етномузиколог,
дипломирани музичар - пијаниста, дипломирани музичар - чембалиста, дипломирани музичар - оргуљаш,дипломирани музичар - харфиста, дипломирани музичар - перкусиониста,
дипломирани музичар - виолиниста, дипломирани музичар - виолиста, дипломирани музичар
- виолончелиста, дипломирани музичар - контрабасиста, дипломирани музичар - флаутиста,
дипломирани музичар - обоиста, дипломирани
музичар - кларинетиста, дипломирани музичар
- фаготиста, дипломирани музичар - хорниста,дипломирани музичар - трубач, дипломирани
музичар - тромбониста, дипломирани музичар
- тубиста, професор црквене музике и појања,
дипломирани музичар - саксофониста, професор солфеђа и музичке културе, дипломирани музичар - педагог, дипломирани музичар
- бајаниста, дипломирани музичар за медијску
област, професор музичког васпитања, дипломирани музичар - педагог,дипломирани флаутиста, дипломирани црквени музичар (педагог,
појац и диригент хора), професор музичке културе,мастер теоретичар уметности (професионални статус: музички педагог, етномузиколог,
музиколог или музички теоретичар), мастер
музички уметник (сви професионални статуси), мастер композитор,дипломирани трубач;
дипломирани клавириста;мастер професор
предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет), 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, злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторско понашање, има
држављанство Републике Србије, зна српски
језики језик на којем остварује образовно-васпитни рад-мађарски језик. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен и одштампан
формулар на интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја- пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању, доказ
да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова од
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којих најмање шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена
фотокопија потврде- уверење одговарајуће
високошколске установе о броју остварених
бодова, односно положеним испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу) за оне који ово образовање
поседују, они који не поседују, Закон сходно
члану 142. став 2. дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року
од једне године, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу, доказ из казнене евиденције МУП-а - од надлежне полицијске управе,
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија) не старија од 6 месеци, доказ
о познавању српског језика и језика на којем
остварује образовно-васпитни рад (диплома,
односно уверење о стеченом високом образовању, уколико је на српском језику, уједно је и
доказ да кандидат зна српски језик, у супротном је потребно доставити оверену копију доказа да зна српски језик, тј. оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој школи на српском језику или потврду из средње школе да
је учио српски језик, а доказ да кандидат зна
мађарски језик јеоверена фотокопија дипломе о
завршеној средњој школи на мађарском језику
или потврда из средње школе да је учио мађарски језик). извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија) не старији
од шест месеци, доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима кандидат доставља пре закључења
уговора о раду.

Наставник разредне наставе у
продуженом боравку

50% од пуног радног времена, на
мађарском језику
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о
раду(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017и 27/2018 - др. Закони,10/2019и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („ Сл. гласник РС”
11/12, 15/13,2/16,10/16,11/16, 2/17,3/17, 13/18,
11/2019,2/2020) и то, да има одговарајуће образовање, у складу са чланом 140. Закона, односно: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије или
специјалистичке академске студије) и то: а)
студије другог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета, б) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне односно стручне области или области педагошких наука, 2)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
годинеи у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника васпитача и
стручних сарадника и то: професор разредне
наставе, професор педагогије са претходно
завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и
енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер,професор
разредне наставе и ликовне културе за основну
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школу, 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, злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање, има држављанство Републике
Србије, зна српски језики језик на којем остварује образовно-васпитни рад-мађарски језик. Уз
пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен
и одштампан формулар на интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја- пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ да кандидат има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде- уверење одговарајуће високошколске установе о
броју остварених бодова, односно положеним
испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу) за оне који
ово образовање поседују, они који не поседују,
Закон сходно члану 142. став 2. дозвољава да
је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од једне године, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу; доказ из казнене евиденције МУП-а - од надлежне полицијске
управе, уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија) не старија од 6 месеци, доказ о познавању српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад
(диплома, односно уверење о стеченом високом образовању, уколико је на српском језику,
уједно је и доказ да кандидат зна српски језик,
у супротном је потребно доставити оверену
копију доказа да зна српски језик, тј. оверену
фотокопију дипломе о завршеној средњој школи на српском језику или потврду из средње
школе да је учио српски језик, а доказ да кандидат зна мађарски језик јеоверена фотокопија
дипломе о завршеној средњој школи на мађарском језику или потврда из средње школе да је
учио мађарски језик), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија) не
старији од шест месеци, доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима кандидат доставља пре
закључења уговора о раду.

Чистачица

3 извршиоца
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних Законом о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017
и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат
треба да испуњава услове прописане чланом
139. Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и
27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о организацији и систематизацији
послова у Основној школи „Чаки Лајош” Бачка Топола и то, да има одговарајуће образовање у складу са Правилником о организацији
и систематизацији послова у Основној шко-

ли „Старо Ковач Ђула” Стара Моравица и то:
први степен стручне спреме, односно завршену
основну школу, 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, злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање, има здравственуспособност,има држављанство Републике Србије,
зна српски језик. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен и одштампан формулар
на интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја- пријавни формулар оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању доказ из казнене
евиденције МУП-а - од надлежне полицијске
управе уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија) не старија од 6 месеци, доказ о познавању српског језика (диплома,
односно уверење о стеченом високом образовању, уколико је на српском језику, уједно је и
доказ да кандидат зна српски језик, у супротном је потребно доставити оверену копију доказа да зна српски језик, тј. оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој школи на српском
језику или потврду из средње школе да је учио
српски језик), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија) не старији
од шест месеци, доказ да има здравствену способност кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: за сва занимања: пријаве са потребном документацијом доставити лично или слати наадресу: Основна Школа „Стари Ковач
Ђула” Стара Моравица, ул. Михаља Танчића
бр. 2, 24340 Стара Моравица. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа. За све информације можете позвати број телефона: 024/741- 026,711726,712-730.

ОШ „МОША ПИЈАДЕ”
24342 Пачир, Школска 1

Наставник предметне наставе
физичког и здравственог васпитања
и физичког васпитања
60% од пуног радног времена на
мађарском наставном језику и 60%
од пуног радног времана на српском
наставном језику

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о
раду(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017и 27/2018 - др. Закони,10/2019и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („ Сл. гласник РС”
11/12, 15/13,2/16,10/16,11/16, 2/17,3/17, 13/18,
11/2019,2/2020) и то да има одговарајуће образовање, у складу са чланом 140. Закона, односно: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије или
специјалистичке академске студије) и то: а)
студије другог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно
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групу предмета, б) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне односно стручне области или области педагошких наука, 2)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
Године, и у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника васпитача и
стручних сарадника и то: професор физичког
васпитања,професор физичке културе, дипломирани педагог физичке културе, професор
физичког васпитања - дипломирани тренер са
назнаком спортске гране,професор физичког
васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације, професор физичког васпитања
- дипломирани кинезитерапеут, дипломирани
професор физичког васпитања и спорта, мастер
професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије,професор физичког васпитања и спорта,
мастер физичког васпитања и спорта,професор
спорта и физичког васпитања,професор спорта
и физичке културе,мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет), 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, злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторско понашање има
држављанство Републике Србије зна српски
језики језик на којем остварује образовно-васпитни рад-мађарски језик. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен и одштампан
формулар на интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја- пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о
стеченом, одговарајућем образовању, доказ
да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова од
којих најмање шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена
фотокопија потврде- уверење одговарајуће
високошколске установе о броју остварених
бодова, односно положеним испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу) за оне који ово образовање
поседују, они који не поседују, Закон сходно
члану 142. став 2. дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року
од једне године, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу; доказ из казнене евиденције МУП-а - од надлежне полицијске управе,
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија) не старија од 6 месеци, доказ
о познавању српског језика и језика на којем
остварује образовно-васпитни рад (диплома,
односно уверење о стеченом високом образовању, уколико је на српском језику, уједно је и
доказ да кандидат зна српски језик, у супротном је потребно доставити оверену копију доказа да зна српски језик, тј. оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој школи на српБесплатна публикација о запошљавању

ском језику или потврду из средње школе да
је учио српски језик, а доказ да кандидат зна
мађарски језик јеоверена фотокопија дипломе о
завршеној средњој школи на мађарском језику
или потврда из средње школе да је учио мађарски језик), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија) не старији
од шест месеци, доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима кандидат доставља пре закључења
уговора о раду.

Наставник предметне наставе
математике

на мађарском наставном језику, 88,89%
од пуног радног времена
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о
раду(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017и 27/2018 - др. Закони,10/2019и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („ Сл. гласник РС”
11/12, 15/13,2/16,10/16,11/16, 2/17,3/17, 13/18,
11/20192/2020) и то да има одговарајуће образовање, у складу са чланом 140. Закона, односно: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије или
специјалистичке академске студије) и то: а)
студије другог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; б) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне односно стручне области или области педагошких наука, 2)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године и у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника васпитача и
стручних сарадника и то:професор математике, дипломирани математичар, дипломирани
математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство
и информатику, дипломирани математичар информатичар,професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику
економије,професор информатике - математике,дипломирани математичар - астроном,дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика
финансија (са изборним предметом Основи геометрије),дипломирани информатичар, мастер
математичар, мастер професор математике,мастер професор математике и физике, мастер
професор математике и информатике, мастер
професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани
професор математике-мастер, дипломирани
математичар - мастер, дипломирани инжењер
математике - мастер (са изборним предметом
Основи геометрије), дипломирани математичар - професор математике,дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани
инжењер математике (са изборним предметом
Основи геометрије),професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике,професор биологије
- математике,професор математике - теоријско
усмерење, професор математике - теоријски
смер, дипломирани математичар и информатичар,дипломирани математичар - механичар,мастер професор предметне наставе.Лица која
су стекла академско звање мастер, односно

дипломирани-мастер треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене
математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно
математике 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, злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашањње има држављанство Републике
Србије, зна српски језики језик на којем остварује образовно-васпитни рад-мађарски језик, Уз
пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен
и одштампан формулар на интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја- пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању доказ да кандидат има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде- уверење одговарајуће високошколске установе о
броју остварених бодова, односно положеним
испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу) за оне који
ово образовање поседују, они који не поседују,
Закон сходно члану 142. став 2. дозвољава да
је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од једне године, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу, доказ из казнене евиденције МУП-а - од надлежне полицијске
управе, уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија) не старија од 6 месеци, доказ о познавању српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад
(диплома, односно уверење о стеченом високом образовању, уколико је на српском језику,
уједно је и доказ да кандидат зна српски језик,
у супротном је потребно доставити оверену
копију доказа да зна српски језик, тј. оверену
фотокопију дипломе о завршеној средњој школи на српском језику или потврду из средње
школе да је учио српски језик, а доказ да кандидат зна мађарски језик јеоверена фотокопија
дипломе о завршеној средњој школи на мађарском језику или потврда из средње школе да је
учио мађарски језик), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија) не
старији од шест месеци, доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима кандидат доставља пре
закључења уговора о раду.

Наставник предметне наставе
српског језика као нематерњег у
првом циклусу основног образовања
са 50% од пуног радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о
раду(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тума20.05.2020. | Број 882 |
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чење), кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017и 27/2018 - др. Закони,10/2019и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („ Сл. гласник РС”
11/12, 15/13,2/16,10/16,11/16, 2/17,3/17, 13/18,
11/2019,2/2020) и тода има одговарајуће образовање, у складу са чланом 140. Закона, односно: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије или
специјалистичке академске студије) и то: а) студије другог степена из научне односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета, б) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне односно стручне области
или области педагошких наука, 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годинеи у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника васпитача и стручних сарадника и
то: наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета српски као нематерњи
језик у првом циклусу основног образовања и
васпитања могу да изводе лица, и то: професор
српског језика и књижевности у одељењима за
националне мањине, професор српскохрватског
језика и југословенске књижевности за наставу
у школама са мађарским, русинским или румунским наставним језиком,дипломирани филолог
(србиста - српски језик и лингвистика) - мастер,
професор српског језика и књижевности, професор српског језика и књижевности са општом
лингвистиком, професор српске књижевности и
језика, професор српске књижевности и језика
са општом књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима,дипломирани филолог српске књижевности
са јужнословенским књижевностима,професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност,професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик,
професор српскохрватског језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са
јужнословенским језицима, професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима, професор, односно дипломирани филолог за југословенске књижевности
и општу књижевност, професор југословенске
књижевности са страним језиком,дипломирани филолог за српски језик и књижевност,
дипломирани филолог за књижевност и српски језик,професор разредне наставе, мастер
филолог (студијски програми: Српски језик и
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска
филологија (српски језик и лингвистика), мастер професор језика и књижевности (студијски
програми: Српски језик и књижевност, Српска
књижевност и језик, Српска књижевност и језик
са општом књижевношћу, Српски језик, Српска
књижевност, Српска филологија (српски језик
и лингвистика));мастер учитељ, дипломирани
учитељ-мастер. Лица из става 7. тач. 19), 22)
и 23) овог члана која су диплому стекла на
језику мањина треба да поседују знање српског језика најмање на нивоу Ц1 (Заједничког
европског оквира). Ниво знања Ц1 доказује се
уверењем о положеном одговарајућем испиту
на неком од учитељских/педагошких факултета
или на катедри за српски језик одговарајућих
факултета у Републици Србији.Лица из става 7.
тач. 3)-23) овог члана у обавези су да положе
испите из Методике с основама глотодидактике, Методике наставе српског као нематерњег
језика, Методичке праксе и српског језика у
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контакту са мађарским/словачким језиком (за
мађарску и словачку националну мањину) или
Лингвистику у контакту (Контактну лингвистику,
Теорију језика у контакту) за остале националне мањине, 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, злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање, има држављанство Републике
Србије, зна српски језики језик на којем остварује образовно-васпитни рад-мађарски језик. Уз
пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен
и одштампан формулар на интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја- пријавни формулар оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању доказ да кандидат има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде- уверење одговарајуће високошколске установе о
броју остварених бодова, односно положеним
испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу) за оне који
ово образовање поседују, они који не поседују,
Закон сходно члану 142. став 2. дозвољава да је
ово образовање наставник обавезан да стекне у
року од једне године, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу, доказ из казнене евиденције МУП-а - од надлежне полицијске управе
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија) не старија од 6 месеци, доказ
о познавању српског језика и језика на којем
остварује образовно-васпитни рад (диплома,
односно уверење о стеченом високом образовању, уколико је на српском језику, уједно је и
доказ да кандидат зна српски језик, у супротном је потребно доставити оверену копију доказа да зна српски језик, тј. оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој школи на српском
језику или потврду из средње школе да је учио
српски језик, а доказ да кандидат зна мађарски језик јеоверена фотокопија дипломе о завршеној средњој школи на мађарском језику или
потврда из средње школе да је учио мађарски
језик), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија) не старији од
шест месеци, доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат доставља пре закључења уговора о раду.

Наставник предметне наставе
српског као нематерњег језика
у другом циклусу основног
образовања
61,11% од пуног радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних Законом о раду(„Сл.
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017
и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139.

и 140. Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017и
27/2018 - др. Закони,10/2019и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („
Сл. гласник РС” 11/12, 15/13,2/16,10/16,11/16,
2/17,3/17, 13/18, 11/2019,2/2020) и то да има
одговарајуће образовање, у складу са чланом
140. Закона, односно: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије или специјалистичке академске студије) и то:а) студије другог степена
из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, б)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне односно стручне области или области
педагошких наука, 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
васпитача и стручних сарадника и то: професор
српског језика и књижевности у одељењима за
националне мањине, професор српскохрватског
језика и југословенске књижевности за наставу
у школама са мађарским, русинским или румунским наставним језиком, дипломирани филолог
(србиста - српски језик и лингвистика) - мастер,
професор српског језика и књижевности,професор српског језика и књижевности са општом
лингвистиком, професор српске књижевности и
језика, професор српске књижевности и језика
са општом књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске књижевности
са јужнословенским књижевностима,професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност,професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик,
професор српскохрватског језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са
јужнословенским језицима, професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима, професор, односно дипломирани
филолог за југословенске књижевности и општу
књижевност, професор југословенске књижевности са страним језиком,дипломирани филолог за српски језик и књижевност, дипломирани
филолог за књижевност и српски језик. мастер
филолог (студијски програми: Српски језик и
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска
филологија (српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и
компаративна књижевност), мастер професор
језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и
језик, Српска књижевност и језик са општом
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност),мастер
професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).
Лица из подтач. а) и б) која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским
програмима Српски језик и књижевност; Српска
књижевност и језик; Српска књижевност и језик
са компаратистиком; Српска филологија: српски
језик и књижевност; Србистик.Лица из става 1.
тачка 1б, подтач. 3) - 20) овог члана у обавези су да положе испите из Методике с основама
глотодидактике, Методике наставе српског као
нематерњег језика, Методичке праксе и испит из
српског језика у контакту са мађарским/словачким језиком (за мађарску и словачку националну
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мањину) или Лингвистику у контакту (Контактну
лингвистику, Теорију језика у контакту) за остале националне мањинеЛица из става 1. тачка 1б,
подтач. 3) - 20) овог члана треба да савладају
обуку за наставу српског као нематерњег језика у трајању од 20 сати у организацији Завода
за унапређивање образовања и васпитања Центар за професионални развој запослених у
образовању, 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,
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашањње, има држављанство Републике
Србије, зна српски језики језик на којем остварује образовно-васпитни рад-мађарски језик. Уз
пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен
и одштампан формулар на интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја- пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ да кандидат има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова од којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде- уверење одговарајуће
високошколске установе о броју остварених
бодова, односно положеним испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу) за оне који ово образовање поседују, они који не поседују, Закон сходно члану 142.
став 2. дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од једне године,
а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу,
доказ из казнене евиденције МУП-а - од надлежне полицијске управе, уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија) не старија
од 6 месеци, доказ о познавању српског језика
и језика на којем остварује образовно-васпитни рад (диплома, односно уверење о стеченом
високом образовању, уколико је на српском
језику, уједно је и доказ да кандидат зна српски
језик, у супротном је потребно доставити оверену копију доказа да зна српски језик, тј. оверену
фотокопију дипломе о завршеној средњој школи
на српском језику или потврду из средње школе
да је учио српски језик, а доказ да кандидат зна
мађарски језик јеоверена фотокопија дипломе о
завршеној средњој школи на мађарском језику
или потврда из средње школе да је учио мађарски језик), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија) не старији
од шест месеци, доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима кандидат доставља пре закључења
уговора о раду.
ОСТАЛО: за сва занимања: пријаве са потребном документацијом доставити лично или слати на адресу: Основна Школа „Моша Пијаде”
Пачир, ул.Школска бр. 1, 24342 Пачир. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. За све информације можете позвати број телефона 024/4744004, 711-726,712-730.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОДЛУКА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ШИНКОВИЋ ЈОЖЕФ”

24300 Бачка Топола, Трг Зорана Ђинђића 10

Продужава се рок зе пријаву кандидата на конкурс бр.01-89 од 03.03.2020објављен у публикацији „Послови” бр. 872, дана 11.03.2020.
године,за 30 дана од дана престанка ванредног
стања,односнодо 6 јуна 2020 године.Продужетак рока се односи,на све огласе које је наша
установа објавила у листу „Послови” бр 872 од
11.03.2020., а то су конкурси за следећа радна места: 1. домар-мајстор одржавања, 100 %
норме, 2. чистачица,100% норме, 3. наставник
практичне наставе у подручју рада геодезија и
грађевинарство, 100 % норме, на мађарском
наставном језику, 4. наставник српског језика
и књижевности,74,13% норме, 5. наставник
стручних предмета подручје рада геодезија и
грађевинарство, 96,57% норме на мађарском
наставном језику, 6. наставник математике,
99,06% норме на мађарском наставном језику,
7. наставник мађарског језика и књиђевности,
71,27% норме, 8. помоћни наставник подручје
рада електротехника, 90 % норме, 9. наставник
стручних предмета подручје рада електротехника, 100% норме. Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у листу „Послови”.
Образложење
Дана 12.05.2020. године наша установа је добила Инструкције Министарства просвете,науке и
технолошког развоја о конкурсима објављеним пре или у току ванредног стањабр.610-00326/2020-04.У њима се под тачком 2. наводи да
се рок за пријаву кандидата за конкурсе који су
прекинути пре истека рока који је предвиђен
за пријаву кандидата продужавају за 30 дана
од престанка ванредног стања,односно до 6
јуна 2020.,а све у складу са Уредбом о примени
рокова у управним поступцима за време ванредног стања(„Сл. гласник РС” бр.41/20,43/20).
Наведено је да су установе обавезне да о овоме обавесте јавност,на исти начин на који је
објављен и конкурс,у нашем случају у листу
„Послови”.

ШАБАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”
15220 Коцељева, Омладинска 3

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: 1) Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 ст. 1
и 2 овог закона („Службени гласник РС”, број
88/2017 и 27/18 - др. закон, 10/2019 и 06/2020).
Дужност директора предшколске установе
може да обавља лице које има: образовање
из члана 140 ст. 1 и 2 овог закона за васпитача или стручног сарадника, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања. Дужност
директора предшколске установе може да
обавља и лице које има: одговарајуће образовање из члана 140 ст. 3 овог закона за васпитача, дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, обуку и положен испит за
лиценцу директора установе и најмање десет
година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог
одговарајућег образовања; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван пра-

воснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
држављанство Републике Србије; 5) знање српског језика - језика на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат подноси: пријаву на конкурс (образац на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, својеручно потписана); оверену копију
- препис дипломе о стеченом образовању, у
складу са одредбом члана 140 Закона; оверену
копију - препис уверења о положеном стручном испиту за лиценцу наставника или стручног
сарадника; оверен препис или оверену фотокопију потврде о обуци и положеном испиту
за лиценцу директора установе образовања и
васпитања; доказ о радном стажу у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања - потврда
издата након објављивања конкурса; доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима - лекарско
уверење (не старије од 6 месеци или оверена
копија истог); уверење надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношење решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога за
кривична дела из члана 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(не старије од 6 месеци); уверење из казнене
евиденције надлежне полицијске управе у складу са чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (не старије
од 6 месеци); доказ да кандидат није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу
дужности - потврда привредног суда (не старије
од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија, не
старија од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена копије, не старија од 6 месеци); оверена фотокопија доказа
о резултату стручно-педагошког надзора о раду
кандидата (извештај просветног саветника уколико кандидат исти поседује); оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег вредновања,
уколико се на конкурс пријављује лице које је
претходно обављало дужност директора; доказ
о знању српског језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на српском
језику); радну биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма
рада установе. Оригинали, оверени преписи
или фотокопије свих докумената не смеју бити
старији од шест месеци. Сматраће се непотпуном пријава уз коју су приложени преписи и
копије исправа који нису оверени код надлежног органа. Пријаве на конкурс доставити на
адресу: Предшколска установа „Полетарац”
Коцељева, Омладинска 3, 15220 Коцељева или
лично у установи. Рок за достављање пријава
са доказима је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве са
доказима се достављају у затвореној коверти,
са назнаком „Пријава на конкурс директора”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране. Пријаве и достављена документација се не враћају. Додатне информације путем
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телефона: 015/556-217. О резултатима конкурса
кандидат ће бити обавештен у року од 8 дана
од дана пријема решења о именовању директора предшколске установе од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ШАБАЦ
Шабац, Бањичких жртава 2

Оглас објављен у публикацији „Послови”
29.01.2020. године поништава се за радно
место: наставник предметне наставе српског
језика и књижевности, на одређено време до
повратка на рад запослене која користи право
на породиљско боловање.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВОЈВОДА СТЕПА”
15305 Липолист, Карађорђева 1

Домар - мајстор одржавања
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1. да имају одговарајуће образовање - средње образовање у трогодишњем или
четворогодишњем трајању, машинске, грађевинске, електротехничке или друге струке,
2. да имају положен стручни испит за рад са
судовима под притиском (за послове руковања
постројењем у котларници), 3. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, 4. 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 родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 5. да
имају држављанство Републике Србије; 6. да
знају српски језик и језик на којем остварују
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уз одштампан пријавни формулар кандидати
треба да доставе следећа документа: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2. фоказ о положеном
стручном испиту за рад са судовима под притиском (за послове руковања постројењем у
котларници) - оверена фотокопија 3. доказ да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела прописана чланом 139.
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, не старији од 6 месеци
(овај документ издаје МУП - полицијска управа)
- оригинал или оверена фотокопија; 4. уверење
о држављанству Републике Србије, не старије
од шест месеци (оригинал или оверену фотокопију); 5. доказ о познавању српског језика
и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад прилаже кандидат који није стекао
образовање на српском језику, тако што подноси доказ да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
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неће се узети у разматрање. Пријава са доказима о испуњавању услова конкурса достављају
се на адресу: Основна школа „Војвода Степа”,
Карађорђева 1, 15305 Липолист.

Наставник математике
са 70% радног времена

Наставник српског језика
са 90% радног времена

Наставник технике и технологије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1. да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019,
27/2018 - др. закон и 6/2020) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018 и 11/2019); 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да
имају држављанство Републике Србије; 5. да
знају српски језик и језик на којем остварују
образовно-васпитни рад
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уз одштампан пријавни формулар кандидати
треба да доставе следећа документа: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 1. доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела прописана чланом 139. став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, не старији од 6 месеци (овај документ
издаје МУП - полицијска управа)- оригинал или
оверена фотокопија; 2. уверење о држављанству Републике Србије, не старије од шест
месеци (оригинал или оверену фотокопију), 3.
доказ о познавању српског језика и језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад прилаже кандидат који није стекао образовање на
српском језику, тако што подноси доказ да је
положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса достављају се на адресу:
Основна школа „Војвода Степа”, Карађорђева 1,
15305 Липолист.

Чистачица

са 90% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1. да имају одговарајуће образовање- завршену основну школу, 2. да имају

психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
да имају држављанство Републике Србије; 5.да
знају српски језик и језик на којем остварују
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уз одштампан пријавни формулар кандидати
треба да доставе следећа документа: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2. доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела прописана чланом 139. став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, не старији од 6 месеци (овај документ
издаје МУП-полицијска управа) - оригинал или
оверена фотокопија; 3. уверење о држављанству Републике Србије, не старије од шест
месеци (оригинал или оверену фотокопију); 4.
доказ о познавању српског језика и језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад прилаже кандидат који није стекао образовање на
српском језику, тако што подноси доказ да је
положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса достављају се на адресу:
Основна школа „Војвода Степа”, Карађорђева 1,
15305 Липолист.

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1. да имају одговарајуће образовање - завршену основну школу, 2. да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
да имају држављанство Републике Србије; 5.
да знају српски језик и језик на којем остварују
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уз одштампан пријавни формулар кандидати
треба да доставе следећа документа: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2. доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
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на дела прописана чланом 139. став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, не старији од 6 месеци (овај документ
издаје МУП - полицијска управа) - оригинал или
оверена фотокопија; 3. уверење о држављанству Републике Србије, не старије од шест
месеци (оригинал или оверену фотокопију); 4.
доказ о познавању српског језика и језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад прилаже кандидат који није стекао образовање на
српском језику, тако што подноси доказ да је
положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса достављају се на адресу:
Основна школа „Војвода Степа”, Карађорђева 1,
15305 Липолист.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др АНДРА ЈОВАНОВИЋ”

15000 Шабац, Цара Душана 9
тел. 015/342-175, факс: 015/342-177

Наставник предметне наставе,
подручје рада Здравство и социјална
заштита - наставник вежби и вежби
у блоку у образовном профилу
лабораторијски техничар
са 71% радног времена

Наставник предметне наставе,
подручје рада Здравство и социјална
заштита - наставник вежби и вежби
у блоку у образовном профилу
физиотерапеутски техничар
са 82% радног времена

Наставник предметне наставе,
подручје рада Здравство и социјална
заштита - наставник фармацеутске
групе стручних предмета
Наставник предметне наставе биологија
са 66% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник
РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлуке УС и 113/2017),
кандидат треба да испуњава и посебне услове пописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/2017 и 27/2018 - др.
закони, 10/2019 и 6/2020.), као и Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Здравство и
социјална заштита („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 21/2015, 11/2016, 13/2018,
5/2019. и 2/2020), односно за наставника
биологије - Правилником о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача
у стручним школама („Службени гласник РС”
број 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II,
2/2017-I, 2/2017-II, 13/2018, 7/2019 и 2/2020),
и то да: 1) има одговарајуће образовање - у
складу са чл. 140, 142, 143 и 144 Закона о
основама система образовања и васпитања и
Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју
рада здраство и социјална заштита („Сл. гласБесплатна публикација о запошљавању

ник РС - Просветни гласник”, број 21/2015,
11/2016, 13/2018, 5/2019 и 2/2020), односно за
наставника биологије: Правилником о степену
и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник
РС” број 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II,
2/2017-I, 2/2017-II, 13/2018, 7/2019 и 2/2020);
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни
рад (српски језик). Услови из тачака 1), 3),
4) и 5) се доказују приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада и саставни
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачка 2)
прибавља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен и
својеручно потписан пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници
Министрарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs), доставити: кратку радну биографију; оверену копију
дипломе о стеченој стручној спреми, односно уверења о дипломирању уколико диплома
није издата, оверену копију додатка дипломи
са подацима о положеним испитима; оверену
копију или оригинал уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци);
оверена копија или оригинал извода из матичне књиге рођених, потврду о некажњавању
надлежне полицијске управе (не старије од 6
месеци), оверену копију доказа о положеном
испиту за лиценцу или уверења о положеном
стручном испиту - уколико је кандидат поседује; очитану личну карту или копију личне
карте; доказ о познавању српског језика (осим
кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику). Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду. У току трајања
поступка одлучивања о избору кандидата,
Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата, који се, у року од 8 дана од дана истека
рока за подношење пријава упућују на претходну проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Рок за
подношење пријаве на конкурс је 8 дана од
дана објављивања у публикацији 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 доставити
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 достављање адресе, телефона и мејл-адрсе за
контакт. Ближе информације могу се добити
на број телефона: 015/342-175.

ОШ „ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ”
15000 Шабац, Масарикова 136

Наставник биологије

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну
спрему - VII/1 степен одговарајуће групе; да
испуњава посебне услове из чл. 139. и 140.
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017 и
27/2018 - и др. закони) и уз пријаву на конкурс
са кратком биографијом поднесе и доказ о: 1.
одговарајућој врсти и степену стручне спреме
(оверену фотокопију дипломе) 2. потврду о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима; 3. потврду да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од намање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и протув човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом утврђено дискриминаторно
понашање;4. извод из матичне књиге рођених оригинал или оверена фотокопија, 5. уверење о
држављанству Републике Србије - не старије од
6 месеци, 6. доказ о познавању српског језика
и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова под
тачкама 1, 3, 4, 5 саставни су део пријаве на
конкурс, доказ из тачке 2 прибавља се пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања
конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене
пријаве и пријаве без доказа о испуњавању
свих услова конкурса неће се разматрати.
Пријаве слати на адресу: ОШ „Лаза К. Лазаревић” Шабац, Масарикова 136, 15000 Шабац или
лично предати у секретаријату школе, од 08 до
14 часова.

Наставник математике

у издвојеном одељењу Варна
УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну
спрему - VII/1 степен одговарајуће групе; да
испуњава посебне услове из чл. 139. и 140.
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017 и
27/2018 - и др. Закони) и уз пријаву на конкурс (формулар за пријаву на конкурс-наћи на
сајту МПНТР) са кратком биографијом поднесе и доказ о: 1. одговарајућој врсти и степену
стручне спреме (оверену фотокопију дипломе);
2. потврду о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима; 3.
потврду да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од намање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и протув човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 4. извод из матичне књиге
рођених - оригинал или оверена фотокопија, 5.
уверење о држављанству Републике Србије - не
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старије од 6 месеци, 6. доказ о познавању српског језика и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, 5 саставни су део пријаве на конкурс, доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање
кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене пријаве
и пријаве без доказа о испуњавању свих услова
конкурса неће се разматрати. Пријаве слати на
адресу: ОШ „Лаза К. Лазаревић” Шабац, Масарикова 136, 15000 Шабац или лично предати у
секретаријату школе, од 08 до 14 часова.

Наставник географије
са 70% радног времена

Наставник енглеског језика
са 60% радног времена

УСЛОВИ: ОШ „Лаза К. Лазаревић” Шабац обавештава да се конкурс који је изашао у листу
„Послови” дана 18.03.2020. године (онлајн
верзија) за време трајања ванредног стања,
за радно место наставника географије (70%
радног времена) - 1 извршилац на неодређено време и радно место наставника енглеског
језика (60% радног времена) - 1 извршилац на
неодређено радно време, продужава за 30 дана
од дана престанка ванредног стања, односно до
06. јуна 2020. године.

СРЕДЊА ШКОЛА КОЦЕЉЕВА
15220 Коцељева, Доситејева 1

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: 1) Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139. и чланом 140. ст. 1
и 2. овог закона („Службени гласник РС” број
88/2017 и 27/18 - др. закон, 10/2019 и 06/2020).
Дужност директора школе може да обавља
лице које има: образовање из члана 140. ст. 1
и 2. овог закона за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога,
дозволу за рад наставнка, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања, 2)
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5)
знање српског језика - језика на којем остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова: кандидат подноси: пријаву на конкурс (образац на
званичној интернет страници Министраства просвете, науке и технолошког развоја, својеручно
потписана), оверену копију - препис дипломе
о стеченом образовању, у складу са одредбом
члана 140. Закона; оверену копију - препис уверења о положеном стручном испиту за лиценцу наставника или стручног сарадника; оверен
препис или оверену фотокопију уверења о извр-
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шеној обуци и положеном испиту за директора
(пријава без овог доказа сматраће се потпуном,
а изабрани кандидат биће дужан да у законском
року изврши обуку и полаже испит), доказ о
радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања - потврда издата након објављивања конкурса; доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима - лекарско уверење (не старије од
6 месеци или оверена копија истог) уверење
надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношење
решења о одређивању притвора пре подношења
оптужног предлога за кривична дела из члана
139. ст.1.тачка 3. Закона о основама система
образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); уверење из казнене евиденције надлежне
полицијске управе у складу са чл.139.ст.1. тачка 3. Закона о основама система образовања и
васпитања (не старије од 6 месеци); доказ да
кандидат није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу дужности - потврда привредног суда (не старије од 6 месеци); уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена копија, не старија од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копије, не старија од 6 месеци), оверену
фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег вредновања, уколико се на конкурс пријављује лице
које је претходно обављало дужност директора;
доказ о знању српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на српском језику), радну биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма
рада установе; оригинали, оверени преписи или
фотокопије свих докумената не смеју бити старији од шест месеци. Сматраће се непотпуном
пријава уз коју су приложени преписи и копије
исправа који нису оверени код надлежног органа. Пријаве на конкурс доставити на адресу:
Средња школа Коцељева, Доситејева 1, 15220
Коцељева или лично у установи. Рок за достављање пријава са доказима је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”,
секретар школе Танасић Весна с.р. Пријаве са
доказима се достављају у затвореној коверти
са назнаком „Пријава на конкурс за директора”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране. Пријаве и достављена документација се не враћају. Додатне информације путем
телефона: 015/556-395. О резултатима конкурса
кандидат ће бити обавештен у року од 8 дана од
дана пријема решења о именовању директора
предшколске установе од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

СТРУЧНА ХЕМИЈСКА И ТЕКСТИЛНА
ШКОЛА ШАБАЦ
15000 Шабац, Хајдук Вељкова 10
тел. 015/352-730

Стручни сарадник - психолог
са 70% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће
образовање у складу са чланом 139. и 140.
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број: 88/2017, 27/2018
- др. закон, 10/2019 и 6/2020), и звање сходно Правилнику о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
број: 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр. 13/2016 и
7/2019) за стручног сарадника - психолога. Кандидати морају имати: одговарајуће образовање;

психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична
дела насиље у породици,одузимање малолетног лица,запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита,за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,без обзира на изречену кривичну санкцију,и
за које није, у складу са законом,утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
и 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 образовно-васпитни рад - (српски
језик). Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима подноси се пре закључења уговора
о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Школа није у обавези да
враћа конкурсну документацију. Конкурс остаје
отворен осам (8) дана од дана објављивања.
Пријаве слати на адресу: Стручна хемијска и
текстилна школа, 15000 Шабац, Хајдук Вељкова 10, телефон 015/352-730.

Наставник предметне наставе
- хемијско-технолошке групе
предмета
са 75% радног времена

УСЛОВИ: Продужава се рок за пријаву на конкурс расписан у публикацији „Послови” број 873
од 18.3.2020. године за радна места наставник
предметне наставе - хемијско технолошке групе предмета са 75% радног времена и наставник предметне наставе биологије са 60% радног времена на неодређено време, до 6. јуна
2020. године. Пријаве слати на адресу Стручна
хемијска и текстилна школа, Хајдук Вељкова
10, 15000 Шабац.

Наставник предметне наставе
биологије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: продужава се рок за пријаву на конкурс расписан у публикацији „Послови” број 873
од 18.3.2020. године за радна места наставник
предметне наставе - хемијско технолошке групе предмета са 75% радног времена и наставник предметне наставе биологије са 60% радног времена на неодређено време, до 6. јуна
2020. године. Пријаве слати на адресу: Стручна
хемијска и текстилна школа, Хајдук Вељкова 10,
15000 Шабац.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„СТАНА МИЛАНОВИЋ”

15000 Шабац, Масарикова 29

Наставник економске групе
предмета

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чл.
24 став 1. Закона о раду („Службени гласник Р.
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Србије, 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 из
члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 и др. Закон, 10/2019),
као и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада економија, право и администрација
(„Службени гласник РС - Просветни гласник” бр.
16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019 и 9/2019), и то
да: 1. стечено одговорајаће високо образовање
у складу са чланом 140. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 и др. Закон,
10/2019): на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 2. психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; 3.
није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању однајмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављањемалолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полнеслободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике
Србије; 5. зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Услови из тачке 1), 3)-5) доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада и саставни су део пријаве
на конкурс. Доказ из тачке 2) изабрани кандидат прибавља пре закључења уговора о раду.
Уз одштампан, попуњен и својеручно потписан
пријавни формулар који кандидат може преузети са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС (http://www.mpn.gov.rs), доставити: кратку
радну биографију, оверену копију дипломе о
стеченој стручној спреми или уверења о дипломирању уколико диплома није издата, оверену
копија или оригинал уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци), оверену копију или
оригинал извода из матичне књиге рођених,
очитану личну карту или копију личне карте,
потврду о некажњавању надлежне полицијске
управе (не старије од 6 месеци) и доказ о
познавању српског језика (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на српском
језику). У складу са чланом 139. став 3. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018
и др. Закон, 10/2019) доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року
од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
Бесплатна публикација о запошљавању

коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријаве за конкурс
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и нееблаговремене пријаве, као
и пријаве чије копије докумената нису оверене
од стране надлежног органа неће бити узете у
разматрање. Кандидати одштампан, попуњен
и својеручно потписан пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС (http://
www.mpn.gov.rs) уз потребну докуменатацију,
достављају на адресу: Економска школа „Стана
Милановић”, Масарикова 29, 15000 Шабац. Особа за контакт: Дубравка Јурешић, тел. 015/350274.

Наставник економске групе
предмета
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чл.
24 став 1. Закона о раду („Службени гласник
РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлуке УС и 113/2017), кандидат треба да испуњава и посебне услове из
члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 и др. Закон, 10/2019),
као и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада економија, право и администрација
(„Службени гласник РС - Просветни гласник” бр.
16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019 и 9/2019), и то
да: 1. стечено одговорајаће високо образовање
у складу са чланом 140. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 и др. Закон,
10/2019): - на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 2. психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; 3.
није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању однајмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављањемалолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полнеслободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике
Србије;5. зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: услови из тачака 1), 3)-5) доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада и саставни су део пријаве
на конкурс. Доказ из тачке 2) изабрани кандидат прибавља пре закључења уговора о раду.
Уз одштампан, попуњен и својеручно потписан
пријавни формулар који кандидат може преузети са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС (http://www.mpn.gov.rs), доставити: кратку

радну биографију, оверену копију дипломе о
стеченој стручној спреми или уверења о дипломирању уколико диплома није издата, оверену
копија или оригинал уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци), оверену копију или
оригинал извода из матичне књиге рођених,
очитану личну карту или копију личне карте,
потврду о некажњавању надлежне полицијске
управе (не старије од 6 месеци) и доказ о
познавању српског језика (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на српском
језику). У складу са чланом 139. став 3. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018
и др. Закон, 10/2019), доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року
од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријаве за конкурс
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и нееблаговремене пријаве, као
и пријаве чије копије докумената нису оверене
од стране надлежног органа неће бити узете у
разматрање. Кандидати одштампан, попуњен
и својеручно потписан пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС (http://
www.mpn.gov.rs) уз потребну докуменатацију
достављају на адресу: Економска школа „Стана
Милановић”, Масарикова 29, 15000 Шабац. Особа за контакт: Дубравка Јурешић, тел. 015/350274.

Наставник куварства са практичном
наставом
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чл.
24 став 1. Закона о раду („Службени гласник РС”,
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлуке УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и
посебне услове из члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019), као и Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада трговина, угоститељство
и туризам („Службени гласник РС - Просветни
гласник” бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016,
2/2017 и 13/2018), и то да: 1. стечено одговарајаће високо 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): на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; Лице из подтачке (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
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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. психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању однајмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављањемалолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полнеслободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике
Србије; 5. зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: услови из тачака 1), 3)-5) доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада и саставни су део пријаве на
конкурс. Доказ из тачке 2) изабрани кандидат
прибавља пре закључења уговора о раду. Уз
одштампан, попуњен и својеручно потписан
пријавни формулар који кандидат може преузети са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС (http://www.mpn.gov.rs), доставити: кратку
радну биографију, оверену копију дипломе о
стеченој стручној спреми или уверења о дипломирању уколико диплома није издата, оверену
копију или оригинал уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци), оверену копију или
оригинал извода из матичне књиге рођених,
очитану личну карту или копију личне карте,
потврду о некажњавању надлежне полицијске
управе (не старије од 6 месеци) и доказ о
познавању српског језика (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на српском
језику). У складу са чланом 139. став 3. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони и 10/2019) доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Рок за подношење пријаве за конкурс је 8 дана
од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”.
Непотпуне и нееблаговремене пријаве, као и
пријаве чије копије докумената нису оверене
од стране надлежног органа неће бити узете у
разматрање. Кандидати одштампан, попуњен
и својеручно потписан пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС
(http://www.mpn.gov.rs) уз потребну докуменатацију, достављају на адресу: Економска школа „Стана Милановић”, Масарикова 29, 15000
Шабац. Особа за контакт: Дубравка Јурешић,
тел. 015/350-274.
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тављање малолетног лица, или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе 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.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ”

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

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена

Наставник технике и технологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из чл. 139. став 1. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/19) и остале
опште услове предвиђене Законом о раду. Кандидат треба да има одговарајуће образовање,
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, да је држављанин
Републике Србије, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана
139. став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/19), да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да поднесе следећа документа: краћу биографију, доказ
да има одговарајуће образовање - прописану
врсту и степен стручне спреме (оверену фотокопију дипломе или уверења о одговарајућем
образовању), доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана
139. став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/19), извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија не старија од 6 месеци), уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци). Лекарско уверење подноси се непосредно пре закључења
уговора о раду, у складу са чланом 139 став 3
Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају на
адресу школе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
у листу „Послови”.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
15233 Метлић, Волујац

Домар

са 58% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице које испуњава услове
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 10/19), потребно је да кандидати имају завршену основну школу. Кандидати достављају следећу документацију:
одштампан попуњен пријавни формулар (који
могу преузети са званичне интернет странице
Министарства просвете), кратку биографију,
оверену копију дипломе о одговарајућем образовању, оригинал или оверену копију уверења
о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци), оригинал или оверену копију
извода из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-

ОСТАЛО: Кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана, од дана објаве конкурса, на адресу школе: ОШ „Доситеј Обрадовић” Волујац, 15233 Метлић, са назнаком „За
конкурс“. Конкурс спроводи конкурсна комисија
коју именује директор школе. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана истека рока
за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на
психолошку процену способности за рад, 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. Затим конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од 8
дана од обављеног разговора са кандидатима.

ОСНОВНА ШКОЛА „МАЈУР”
15353 Мајур, Светог Саве 4

Наставник физике
Наставник енглеског језика
са 84,44% радног времена

Наставник српског језика
са 72,22 % радног времена

УСЛОВИ: 1. Продужава се рок за пријаву на
конкурсе који су расписани у публикацији
„Послови” за радна места на неодређено време: дана 11.03.2020. године за радно место:
наставник физике са 100% радног времена;
дана 18.03.2020. године за радна места: наставник енглеског језика са 84,44% радног времена
и наставник српског језика са 72,22 % радног
времена.
2. Рок за подношење пријава за конкурсе из
тачке 1. овог Обавештења продужава се 30
дана од дана престанка ванредног стања,
односно до 6. јуна 2020. године, ког датума истиче рок за пријаву на конкурс. Пријаве
доставити лично или поштом на адресу: Основна школа „Мајур” Мајур, Светог Саве 4, 15353
Мајур.

ПОСАВОТАМНАВСКА СРЕДЊА
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
Светог Саве бб, 15225 Владимирци

Професор математике
Стручни сарадник - психолог
Чистачица
УСЛОВИ: За радном место под редним бројем
1 - наставник математике: у радни однос може
бити примљен кандидат који испуњава услове
предвиђене чланом 139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати морају да имају одговарајуће образовање
предвиђено Правилником о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школа. За радно место под редним
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бројем 2 - стручни сарадник -психолог: у радни однос може бити примљен кандидат који
испуњава услове предвиђене чланом 139. и
140. Закона о основама система образовања
и васпитања. Кандидати морају да имају одговарајуће образовање предвиђено Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школа. За
радно место под редним бројем 3 - чистачица: кандидат за радно место чистачице поред
одговарајућег образовања (завршене основне
школе - први степен стручне спреме) треба да
испуњава и друге услове у складу са чл. 139
став 1. Закона о основама система образовања
и васпитања. Документа која се достављају уз
пријаву: радна биографија, попуњен пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уверење о
држављанству Републике Србије-оригинал или
оверену копију, извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверену копију, диплома о
стеченом образовању - оригинал или оверену
копију, доказ о неосуђиваности за дела из члана 139. став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања и непостојању
дискриминаторног понашања - оригинал или
оверену копију, доказ о знању српског језика
(за кандидате који образовање нису стекли на
српском језику). Оверене копије не смеју бити
старије од шест месеци.
ОСТАЛО: Конкурсна комисија коју именује
директор за спровођење конкурса урврдиће
испуњеност услова за пријем у радни однос кандидата из члана 139. Закона о основама система
образовања и васпитања, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос
у року од осам дана од дана пријема резултата
психолошке процене, након чега ће обавити разговор са кандидатима са листе. Решење о избору
кандидата комисија доноси у року од осам дана
од дана обављеног разговора. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријавни формулар са потребном документацијом доставити
на адресу: Посавотамнавска средња школа са
домом ученика, Светог Саве бб, 15225 Владимирци, или доставити лично на наведену адресу. Све информације могу се добити на телефон:
015/514-837, сваким даном од 8 до 12 часова.

ШАБАЧКА ГИМНАЗИЈА
15000 Шабац, Масарикова 13

Наставник рачунарства и
информатике
Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да
буде примљено лице које испуњава услове
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 10/19), а за радно место под
редним бр.1и услове прописане Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018,
7/2019 и 2/2020). За радна места под редним
бр. 2. потребно је да кандидати имају завршену
основну школу. Кандидати достављају следећу
Бесплатна публикација о запошљавању

документацију: одштампан попуњен пријавни формулар (који могу преузети са званичне
интернет странице Министарства просвете),
кратку биографију, оверену копију дипломе о
одговарајућем образовању, оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), оригинал
или оверену копију извода из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица, или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њих није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање.
ОСТАЛО: кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана, од дана објаве конкурса, на адресу школе: Шабачка гимназија,
Масарикова 13, 15000 Шабац, са назнаком „За
конкурс”. Конкурс спроводи конкурсна комисија
коју именује директор школе. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана истека рока
за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос у року од 8 дана од дана пријема
резултата психолошке процене. Затим конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима
са листе и доноси решење о избору кандидата
у року од 8 дана од обављеног разговора са
кандидатима.

ОШ „ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ”
15355 Црна Бара, Миодрага Петровића 54

Наставник разредне наставе
Чистачица
Наставник математике

са 88,88% радног времена

Наставник енглеског језика
са 74,44% радног времена

ОБАВЕШТЕЊЕ
Продужава се рок за пријаву на конкурсрасписан у публикацији „Послови „ број 873 од
18.3.2020. годинеза радна места наставник разредне наставе са 100% радног времена, чистачица са 100% радног времена, наставник математике са 88,88% радног времена, наставник
енглеског језика са 74,44% радног времена до
6. јуна 2020. године. Пријаве слати на адресу
Основна школа „Јанко Веселиновић”, ул. Миодрага Петровића бр.54,15355 Црна Бара.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ” КОЦЕЉЕВА
15220 Коцељева, Омладинска 3

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: 1) Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139. и чланом 140. Ст.1

и 2. Овог закона („Службени гласник РС” број
88/2017 и 27/18- др. закон, 10/2019 и 06/2020).
Дужност директора предшколске установе
може да обавља лице које има: образовање
из члана 140. ст.1 и 2. овог закона за васпитача или стручног сарадника, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања, дужност директора предшколске установе може да обавља
и лице које има: одговарајуће образовање из
члана 140. ст.3. овог закона за васпитача, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за лиценцу
директора установе и најмање десет година
рада у предшколској установи на пословима
васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања, 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство
Републике Србије; 5) знање српског језика језика на којем остварује образовно-васпитни
рад.
ОСТАЛО: докази о испуњености услова: кандидат подноси: пријаву на конкурс (образац
на званичној интернет страници Министраства просвете, науке и технолошког развоја,
својеручно потписана), оверену копију - препис
дипломе о стеченом образовању, у складу са
одредбом члана 140. Закона; оверену копију препис уверења о положеном стручном испиту
за лиценцу наставника или стручног сарадника;
оверен препис или оверену фотокопију потврде о обуци и положеном испиту за лиценцу
директора установе образовања и васпитања,
доказ о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања - потврда издата
након објављивања конкурса; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима - лекарско уверење (не
старије од 6 месеци или оверена копија истог),
уверење надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или
доношење решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога за кривична дела из члана 139. ст.1.тачка 3. Закона
о основама система образовања и васпитања
(не старије од 6 месеци); уверење из казнене
евиденције надлежне полицијске управе у складу са чл.139. ст.1. тачка 3. Закона о основама
система образовања и васпитања (не старије
од 6 месеци); доказ да кандидат није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу
дужности - потврда привредног суда (не старије
од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија, не
старија од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена копије, не старија од 6 месеци), оверена фотокопија доказа
о резултату стручно-педагошког надзора о раду
кандидата (извештај просветног саветника уколико кандидат исти поседује), оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег вредновања,
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уколико се на конкурс пријављује лице које је
претходно обављало дужност директора; доказ
о знању српског језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на српском
језику), радну биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма
рада установе; оригинали, оверени преписи или
фотокопије свих докумената не смеју бити старији од шест месеци. Сматраће се непотпуном
пријава уз коју су приложени преписи и копије
исправа који нису оверени код надлежног органа. Пријаве на конкурс доставити на адресу:
Предшколска установа „Полетарац” Коцељева,
улица Омладинска број 3, 15220 Коцељева или
лично у установи. Рок за достављање пријава
са доказима је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве са
доказима се достављају у затвореној коверти
са назнаком „Пријава на конкурс директора”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране. Пријаве и достављена документација се не враћају. Додатне информације путем
телефона: 015/556-217. О резултатима конкурса
кандидат ће бити обавештен у року од 8 дана
од дана пријема решења о именовању директора предшколске установе од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије

УЖИЦЕ
ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВА”
31210 Пожега, Вука Караџића 6
тел. 031/714-062

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може бити
изабрано лице које испуњава услове прописане
чланом 122, чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018,
10/2019 и 6/2020) и Правилником о ближим
условима за избор директора установе образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 108/15) и то:
поседује одговарајуће високо образовање из
члана 140 став 1 тачке 1) и 2) и став 2 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 научне, односно
стручне области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдициплинарне 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; 3) лице из става 1. тачка 1) подтачка 2)
овог члана мора да има завршене студије првог
степена из научне области, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета (да испуњава услове за наставника ове школе, педагога или психолога); да има
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценцу или стручни испит);
да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да
је кандидат прошао обуку и положио испит за
директора установе; 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) Закона о основама система
образовања и васпитања и чл. 7. Правилника о
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ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања, и да за њега није
утврђено дискриминаторно понашање, у складу са законом; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Правилником о ближим
условима за избор директора установе образовања и васпитања, прописано је да кандидат за
директора не може да буде лице које је правоснажно осуђено за привредни преступ у вршењу
раније дужности; да предност за избор директора има кандидат који је стекао нека од звања
према прописима из образовања; да кандидат
за директора не може да оствари предност приликом избора ако је у току избора уврђено да
је против њега покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђеном оптужницом којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре доношења оптужног предлога за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања или давања мита и друга
кривична дела против службене дужности, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом. Правилником је такође
прописано да предност за избор директора има
кандидат који је стекао неко од звања према
прописима из области образовања (кандидат
који је стекао нека од звања у процесу напредовања у току рада може да приложи и доказ о
томе, овај доказ није обавезан).
ОСТАЛО: Комисија за избор директора цениће
и доказ о резултату стручно-педагошког надзора о раду кандидата (извештај просветног саветника), ако га поседује, као и доказ
о резултатима стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања,
ако је кандидат претходно обављао дужност
директора установе. Уз одштампан и попуњен
пријавни формулар преузет са званичног сајта
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидат треба да приложи: оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту;
оригинал или оверену фотокопију потврде о
радном искуству у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (не старију од 6 месеци); уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију); уверење из полицијске управе да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затовра у трајању однајмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одизимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примања
или давања мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци);
уверење привредног суда да није правоснажно
осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности (оригинал или оверена фотокопија,
не старије од 30 дана); уверење основног суда
да против кандидата у току избора није покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела

насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита и друга кривична
дела против службене дужности, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију (оригинал или оверена
фотокопија издата након објављивања конкурса), доказ о знању српског језика достављају
само кандидати који одговарајуће образовање
нису стекли на српком језику; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) уколико је
надзор вршен, а уколико се на конкурс пријави
кандидат који је претходно обављао дужност
директора установе, дужан је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновавања (оригинал
или оверену фотокопију извештаја); биографију са кратким прегледом кретања у служби,
са предлогом програма рада директора школе
(необавезно); друге доказе о својим стручним
и организационим способностима (необавезно).
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Кандидат који нема положен испит за директора,
дужан је да га положи у року од две године
од дана ступања на дужност. Директора школе
именује министар на период од четири године.
Поступак за избор директора спроводи Комисија за избор директора, именована од стране
школског одбора. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве на конкурс, са потребном документацијом, подносе се школи поштом,
препорученом пошиљком, у затвореној коверти, на адресу: Гимназија „Свети Сава” Пожега,
31210 Пожега, Вука Караџића 6, са назнаком:
„Конкурс за директора школе” или се предаје
лично код секретара школе, радним даном од
10 до 14 часова. Ближе информације о конкурсу се могу добити код секретара школе и преко
телефона: 031/714-062.

УЖИЧКА ГИМНАЗИЈА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6
тел. 031/513-140

Техничар одржавања
информационих система и
технологија

на неодређено време са непуним (50%)
радним временом
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњваследеће
услове: 1) да има завршену средњу школу- IV
степен стручне спреме у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова
у Ужичкој гимназији у Ужицу. 2) да има психички, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3)да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
детета, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за кривично дело
примања мита или даавање мита, за кривично
дело из групе крвних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4)да
има држављанство Републике Србије, 5) да зна
језик на коме се остварује образовно- васпитни
рад. Доказ о испуњености услова под тачком 1),
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3), 4) и5) 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 дужнида уз
пријаву на конкурс доставе: кратку биографију
са пријавом на конкурс својеручно потписаном;
попуњен формулар за пријем у радни однос у
установи образовања и васпитања (доступан
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја); оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем
образовању IV степен стручне спреме; уверење
о држављанству и извод из матичне књиге
рођених, а за удате и извод из матичне књиге
венчаних (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о неосуђиваности (да лице није осуђивано 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 кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање),
оригинал или оверена фотокопија, не старије
од шест месеци; доказ о познавању српског
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао
диплому на српском језику, а доказ о томе треба да буде издат од стране високошколске установе надлежне за издавање таквих докумената.
Доказ о испуњености услова из тачке 2 подноси кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. У пријави обавезно
уписати 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
УжицуТрг Светог Саве бр. 6, 31000 Ужице.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈЕЗДИМИР
ТРИПКОВИЋ” ЛАТВИЦА
31236 Дивљака
тел. 031/3899-690

Наставник математике

основама система образовања и васпитања; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да зна српски језик и језик на којем остварује образовно
- васпитни рад (обавезно достављају само они
који образовање нису стекли на српском језику,
а доказује се потврдом високошколске установе
да је кандидат положио испит из српског језика). Уз одштампан образац пријавног формулара, кандидати достављају доказ о испуњености
услова у погледу стручне спреме (оргинал или
оверена фотокопија дипломе), доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених, 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. Образац
пријавног формулара кандидати преузимају са
сајта Министарства просвете науке и технолошког развоја, на адреси:Мр1//шш.трп,доу,г5/шсопЈеп1/ир1оасЈ5/2015/08/РОЈУ1А-2А-ОМУга5АМЈЕ,|Јос Сви докази се подносе у оригиналу
или овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
кандидати који буду изабрани у ужи избор, у
року од осам дана, по истеку конкурса упућују
се на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима, коју врши Национална
служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. онкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима. конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима са листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Разговор
са кандидатима биће обављен у просторијама
ОШ „Јездимир Трипковић”, Латвица. Пријаве
са доказима о испуњености услова се предају
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 наставник математике”. Рокза пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса.

Наставник физике

на неодређено време, за непуно радно
време- 88,89%

на неодређено време, за непуно радно
време- 60%

УСЛОВИ: кандидат за рад на радно место 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 - др. закони, 10/2019,
27/2018 - др. закони и 6/2020) и чланом 3. тачка 9. Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС- Просветни гласник”
бр.11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/18, 11/2019), да у складу са
чланом 142. Закона има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких,педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи у складу са
Европским системом преноса бодова. Да има
држављанство Републике Србије, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
наведена у члану 139. Став 1. тачка 3. Закона о

УСЛОВИ: кандидат за рад на радно место 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 - др. закони, 10/2019,
27/2018 - др. закони и 6/2020) и чланом 3. тачка 9. Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС- Просветни гласник”
бр.11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/18, 11/2019), да у складу са
чланом 142. Закона има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких,педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи у складу са
Европским системом преноса бодова. Да има
држављанство Републике Србије, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
наведена у члану 139. Став 1. тачка 3. Закона о

Бесплатна публикација о запошљавању

основама система образовања и васпитања; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да зна српски језик и језик на којем остварује образовно
- васпитни рад (обавезно достављају само они
који образовање нису стекли на српском језику,
а доказује се потврдом високошколске установе
да је кандидат положио испит из српског језика). Уз одштампан образац пријавног формулара, кандидати достављају доказ о испуњености
услова у погледу стручне спреме (оргинал или
оверена фотокопија дипломе), доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених, 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.
Образац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта Министарства просвете науке и технолошког развоја, на адреси: хттп://
www.мпн.гов.рс//wп-цонтент/уплоадс/2015/08/
ФОРМУЛАР-ЗА.КОНКУРИСАЊЕ.доц Сви докази
се подносе у оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање. Кандидати који буду
изабрани у ужи избор, у року од осам дана, по
истеку конкурса упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба за послове
запошљавања применом стандардизованих
поступака. конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе
и доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Разговор са кандидатима биће
обављен у просторијама ОШ „Јездимир Трипковић”, Латвица. Пријаве са доказима о испуњености услова се предају 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 наставник физике”. Рокза пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛИВОЈЕ
БОРОВИЋ“
31312 Мачкат
тел. 031/3834-002

Наставник математике

за 88,89% радног времена у ИО
Шљивовица

Наставник математике

за 88,89% радног времена у школи у
Мачкату

Наставник руског језика

за 88,89% радног времена на
неодређено време

Наставник музичке културе

за 60% радног времена на неодређено
време

Стручни сарадник- педагог

за 50%радног времена на неодређено
време
20.05.2020. | Број 882 |
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Наука и образовање

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове из члана 139 Закона о основама образовног система: 1. да има одговарајуће високо
образовање у складу са чланом 140 Закона о
основама образовног система („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27 / 18 и 10/19), као и ниво
и врсту образовања према Правилнику о врсти
и степену образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у струковним школама из области економије, права и
управе, „Службени гласник РС”, бр. 16/2015,
11/2016 и 2/2017) и Правилника о нивоу и
врсти образовања наставника у општим предметима образовања, стручних сарадника и васпитача у стручним школама, „Службени гласник РС”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017,
13/18 и 7/2019); 2. имати менталне, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима, 3. да није правоснажно осуђен за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора од најмање три месеца, као
и за кривична дела породично насиље; одузимање малолетнице, занемаривање и злоупотреба малолетника или инцеста; за кривична
дела примање или давање мита; за кривично
дело из групе кривичних дела против сексуалне слободе, против легалног промета и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречене кривичне санкције и за која није утврђено
дискриминаторско понашање у складу са законом; 4. имати држављанство Републике Србије;
5. да познају српски језик и језик на коме се
васпитно-образовни рад изводи. Са штампаном
копијом обрасца о прихватању на званичној
веб страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, од кандидата се тражи
да доставе следећу документацију: 1. доказ о
образовању - оверену фотокопију дипломе или
потврде о завршеним основним академским
и мастер студијама; 2. уверење о држављанству, не старије од шест месеци, оригинал или
оверена фотокопија; 3. извод из матичне књиге рођених не старији од шест мјесеци - оригинал или овјерену фотокопију;5. потврду да
лице није осуђено за кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3 Закона о основама образовног система, не старије од шест месеци.
Доказ да има менталну, физичку и здравствену способност за рад са децомприбавља кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања наНационалној службе за запошљавање.
Касне и непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање. Кандидати могу пријаве за конкурс поднијети са потребном документацијом
лично у школу или поштом на горњу адресу.
Више информација можете добити у секретаријату школе на горе наведени број телефона.
Кандидати могу пријаве за конкурс поднијети
са потребном документацијом лично у школу
или поштом на горњу адресу. Више информација можете добити у секретаријату школе на
горе наведени број телефона. Кандидати могу
пријаве за конкурс поднијети са потребном
документацијом лично у школу или поштом на
горњу адресу. Више информација можете добити у секретаријату школе на горе наведени број
телефона

МУЗИЧКА ШКОЛА „ ВОЈИСЛАВЛАЛЕ СТЕФАНОВИЋ”
31000 Ужице, Трг Светог Саве 8
тел. 031/512-722

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: кандидат за директора треба да
испуњава услове прописане чланом 122., 139.
и 140. став 1. и 2. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
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88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020),
и то: - да има одговарајуће високо образовање
из члана 140. став 1. и 2. Законаза наставника
музичке школе и подручја рада: култура и јавно
информисање, за педагога и психолога, стечено
на: А) студијама другог степена (мастер академске струдије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1). студије
другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; - 2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука уз које кандидат
мора да има претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групупредмета ;
Б) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; - да има дозволу за рад (лиценцу за наставника или стручног сарадника); - да има обуку
и положен испит за директора школе (лиценцу
за директора); - да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; - да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
- да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна 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,
закривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
- да имадржављанство Републике Србије и да знасрпски језик и језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Изабрани директор
који нема положен испит за директора, дужан
је да га положи у року до две године од дана
ступања на дужност. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да поднесе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању за наставника музичке школе, педагога
или психолога; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту или обавештења
о положеном испиту за лиценцу за наставника
или стручног сарадника; уверење о положеном испиту за директора (пријава ће се сматрати потпуном уколико кандидат нема положен
испит за директора школе, али је изабрани кандидат дужан да га положи у року од 2 године од
дана ступања на дужност); уверење надлежног
суда да против кандидата није покренуткривични поступак - не старије од 6 месеци; доказ о
држављанству (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) не старије од 6 месеци;
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања из казнене евиденције
МУП-а Републике Србије не старије од 6 месеци; доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело или привредни преступ
(потврда привредног суда); доказ-потврду о најмање 8 година рада у установи на пословима
образовања васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о знању српског
језика осим кандидата који су на српском језику
стекли одговарајуће образовање; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника); уколико
јекандидат претходно обављао дужност директора установе, резултате стручно-педагошког

надзора установе и оцену спољашњег вредновања; преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно); доказе о својим
стручним и организационим способностима
(необавезно); ве доказе кандидат је дужан да
поднесе у оригиналу или овереној фотокопији
која не може бити старија од 6 месеци. Рок за
пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање, као ни фотокопије докумената које нису
оверене од стране надлежног органа. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (хттп://www.мпн.гов.
рс/wп-цонтент/уплоадс/2015/08/ - формулар за
пријаву на конкурс), а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом, доставља лично или поштом у претходно наведеном року на адресу школе: Музичка
школа „Војислав-Лале Стефановић”, Ужице, Трг
Светог Саве број 8, у затвореном ковертуса назнаком „Конкурс за директора”.

ОСНОВНА ШКОЛА „АЛЕКСА
ДЕЈОВИЋ”
31205 Севојно, Хероја Дејовића 2
тел. 031/531-950

На основу Инструкције Министарства просвете науке и технолошког развоја о конкурсима објављеним пре и у току ванредног стања
број 610-00-326/2020-04 од 12.5.2020. године
обраћамо Вам се ради објављивања следеће
информације. Уконкурсу који је ОШ ,,Алекса
Дејовић” Севојно расписала за пријем у радни
однос 1 наставника математике са 89% радног
времена, у Школи у Крвавцима, на неодређено
време (Захтев број 64/1 од 25.2.2020. године),
а који је објављен у листу Послови 11.3.2020.
године, рок за пријаву кандидата од осам дана,
одређен је закључно са 19.3.2020. године. Узимајући у обзир, да је16.3.2020. године у Републици Србији уведено ванредно стање поменути
рок је прекинут до окончања ванредног стања,
када наставља да тече. У Инструкцији Министарстванаводи се да се рок за пријаву кандидата на објављени конкурс продужава 30 дана од
дана престанка ванредног стања. Како је ванредно стање укинуто 6.5.2020. године молимо
вас да у следећем броју листа Послови објавите
да је тачан датум истека рока за горе поменути
конкурс 6.6.2020. године.

МУЗИЧКА ШКОЛА „ ВОЈИСЛАВ ЛАЛЕ СТЕФАНОВИЋ”
31000 Ужице, Трг Светог Саве 8
тел. 031/512-722

Обавештење о продужењу рока за подношење
пријава на конкурс на основу инструкције
Министарства Просвете, науке и технолошког
развоја Продужава се рок за подношење пријава на конкурсе објављене у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови” број
872 од11.03.2020. године. Рок за подношење
пријава на конкурсе продужава се за 5 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА „ МИТО
ИГУМАНОВИЋ”
31260 Косјерић, Светосавска 2
тел. 031/781-442

Обавештење о продужетку рока за подношење
пријава на конкурс. Рок за подношење пријава
на конкурс објављен у публикацији „ Послови”
дана 11.03.2020. године продужава се 30 дана
од дана престанка ванредног стања, односно до
6.6.2020. године.
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Наука и образовање

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

31210 Пожега, Вука Караџића 6

Наставник машинске групе предмета
са пуним радним временом
2 извршиоца

Наставник економске групе
предмета са пуним радним временом
на неодређено време
2 извршиоца

Наставник рачунарства и
информатике

са 70% радног времена, на неодређено
време

Чистачица

са пуним радним временом на
неодређено време
УСЛОВИ: 2. 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. 3. Конкурс се објављује у публикацији „ Послови” при Националној служби
за запошљавање (НСЗ). 4. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране
директора Школе. 5. Кандидати за наведена
радна места треба да испуњавају услове из
члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) има одговарајуће
образовање из члана 140. став 1. тачка 1) и 2)
Закона о основама образовања и васпитања,
као и да испуњава услове прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручној школи („ СЛ. гласник РС Просветни
гласник РС”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96,
7/98, 3/99,6/01,3/03,8/03,11/04,5/05, 6/05,
2/07, 4/07, 7,08, 11/08, 8/11, 9/13, 6/2014,
5/2015- др.правилник, 8/2015- др. правилник
и 16/2015- др. правилник) (За наставнике); За
радно место чистачица да испуњава услове
у складу са Правилником о систематизацији
послова у Техничкој школи Пожега (бр. 112
од 19.03.2018) да има први степен стручнеспреме- основну школу; б) поседовање психичке, физичке и здравствене способности 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
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давањемита,
за кривичнадела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да имадржављанство Републике Србије; д) да 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 ораду.
Документација се доставља у оригиналима
не старијим од шест месеци илиу овереним
фотокопијама. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене пријаве,
пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве санеовреном документацијом, неће се разматрати. Пријаве се
достављају у затвореној коверти лично или
поштом на адресу Техничка школа у Пожеги,
Вука Караџића бр. 6.
Бесплатна публикација о запошљавању

ЕКОНОМСКА ШКОЛА

31000 Ужице, Трг Светог Саве 6
тел. 031/513-383

Техничар одржавања
информационих система и
технологија

са непуним (50%) радним временом на
неодређено време
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1) да има средњеобразовање - четврти
степен стручне спреме у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова
у Економској школи, 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
детета, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, закривично дело
примања мита или давања мита, за кривична
дела из групе крвних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечност и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, 5)да
имадржављанство Републике Србије, 6) да зна
српски језик.
Кандидати треба да доставе: 1) Пријаву на
конкурс са кратким биографским подацима за
заснивање радног односа - својеручно потписану, 2) Одштампан и попуњен пријавни
формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,на адреси: хттп://www.мпн.
гов.рс/wп-цонтент/уплоадс/2015/08/ФОРМУЛАР-ЗА-КОНКУРИСАЊЕ.доц 3) оверену фотокопијудипломе, 4) оригинал или оверену фотокопију уверење о држављанству 5) оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених, 6) извод из казнене евиденције као
доказ о неосуђиваности за горе наведенакривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање које издаје надлежна полицијска
управа не старије од 6 месеци, 7) доказ о познавању српског језика подноси кандидат који није
стекао диплому на српском језику. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности,
не стаији од 6 месеци, подноси кандидат који
буде изабран, пре закључења уговора о раду.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор у
року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши национална служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака. Рок за
пријаву на конкурс: 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса
могу се поднети лично или поштом на адресу
школе, са назнаком „За конкурс” : Економска
школа, Трг Светог Саве 6. Ужице. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ЈОКСИМОВИЋ”
31255 Рогачица
тел. 031/3850-440

Наставник српског језика

са непуним 94,44% радним временом,
односно за 17 часова седмично, на
неодређено време, за рад у матичној
школи

Наставник српског језика

са непуним 94,44% радним временом,
односно за 17 часова седмично, на

неодређено време, за рад у Издвојеном
одељењу Бачевци

Наставник технике и технологије

са непуним 80% радним временом,
односно са 16 часова седмично, на
неодређено време, за рад у матичној
школи

Наставник математике

са непуним 88,89% радним временом,
односно за 16 часова седмично, на
неодређено време
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање
радног односа из чл.24. Закона о раду, кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. поседовање одговарајућег високог образовања, и
то: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање
почев од 10.09.2005. да испуњава услове из чл.
142. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/17),односно да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова; кандидат
треба да испуњава услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС Просветни гласник”, бр. 11/12,15/13, 2/16,10/16,
11/16, 2/17, 3/17,13/18и 11/19); 2. поседовање
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима(доказ се доставља
при закључењу уговора о раду); 3. неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насеље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дека против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата,
утврђеног у складу са законом; 4. поседовање
држављанства Републике Србије; 5. знање језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Потпуним пријавом сматра се пријава која
садржи: 1) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 2) оверену фотокопију индекса или уверења високошколске установе о пложеним испитима из
педагогије и психологије или потврду, односно
уверење високошколске установе да кандидат
испуњава услове из члана 142. став 1. Закона о
основама система образовања и васпитања или
оверени препис или оверену фотокопију лиценце за рад наставника, васпитача или стручних
сарадника; 3) доказ о држављанству Републике
Србије (оверен препис или оверену фотокопију
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 4) доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на том
језику, пошто се сматра да они познају језик
на којем се изводи образовно-васпитни рад);
5) уверење о неосуђиваности за наведена кривична дела (оргинал или оверену фотокопију),
не старије од 6 месеци; 6) извод из матичне
књиге рођених (оверену фотокопију или оригинал). Образац пријаве под називом „Формулар
за пријем у радни однос у установи образовања
и васпитања” кандидати преузимају са сајта
Министарства просвете, науке и технолошког
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развоја. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве
на конкурс са потребном документацијом доставити на адресу школе: Основна школа „Стеван
Јоксимовић”,31 255 Рогачица, или предати
непосредно у сектретаријату школе, са назнаком „За конкурс „. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се добити код секретара
школе и преко телефона: 031/3850-440

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАТКО ЈОВАНОВИЋ”
31233 Крушчица, Крушчица
тел. 031/3898-006

Наставник музичке културе

са непуним радним временом, односно
50% од пуног радног времена,
на неодређено време, за рад у
ОсновнојшколиРатко Јовановић у
Крушчици, у матичној школи и ИО
Висока

Стручни сарадник- библиотекар

са непуним радним временом,
односно 50% од пуног радног
времена на неодређено време, за рад
у Основнојшколи „ Ратко Јовановић”
у Крушчици, у матичној школи у
Крушчици
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139, 140 и 142. Закона о основама система образовања и васпитања („ Службени гласник РС „ бр. 88/17,27/18- др. Закон
и 10/19,6/20) и чл. 3 Правилника о степену и
врсти образовања наставника истручних сарадника у основнојшколи („ Службени гласник
РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016,2/2017,3/2017,13/18и
11/19) ито: 1. да има одговарајуће образовање
у складу са чланом 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи, да има психичку, физичку и здравственуспособност 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 криваична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање излостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике Србије,
да зна српски језик као језик на којем остварује
образовно- васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидати попуњавају формулар
запријем 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 формулара кандидати достављају:
1.оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2. потврду или уверење
о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); 3.
уверење одржављанству Републике Србије,
не старије од 6 месеци, (оригинал или оверену копију) 4.извод из матичне књиге рођених
са холограмом (оригинал или оверену копију);
5. кандидат који има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
доставља одговарајућу потврду/ уверење високошколске установе о броју остварених бодо-
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ва, односно положеним испитима из педгогије
и психологије, односно уверење о положеном
стручном испиту/ испиту за лиценцу. Кандидат
који нема образовање из психолошких, педагошких иметодичких дисциплина је обавезан да
га стекне у року од једне, а највише две године од дана пријемау радни однос, као и услов
за полагање испита за лиценцу (сматра се да
наставник, који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, има
образовања из психолошких, педагошких иметодичких дисциплина; 6. кратку биографију, 7.
доказ о знању српског језика на коме се изводи
образовно- васпитни рад ушколи се доставља
само уколико одговарајуће образовање није
стећено на том језику. Кандидати који буду
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима у Националну службу за запошљавање која ће извршити процену применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве
на конкурс поднети лично или слати на адресу
Основна школа „ Ратко Јовановић” Крушчица,
31233 Крушчица са назнаком „ За конкурс”. Контакт телефон: 031/3898-006. Рок за подношење
пријава 8 дана од дана објављиавања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. У пријави обавезно
навести контакт телефон.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „УЖИЦЕ”
31000 Ужице, Немањина 18
тел. 031/517-855

Васпитач

8 извршилаца
УСЛОВИ: кандидат за радно место васпитача
мора да има:високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковнестудије, специјалистичке академске студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; високо
образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
студије и специјалистичке струковне студије)
студијама у трајању од три године са вишим
образовањем, о чему као доказ прилаже оверену копију дипломе о стручној спреми васпитача. За радно место васпитача кандидати треба да доставе потврду високошколске
установе којом доказују да имају образовање
изпсихолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова, од којих најмање шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи у складу са европским системом
преноса бодова или оверени документ да је
у току студија положио исите из педагогије
и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу.

Медицинска сестра- васпитач
УСЛОВИ: кандидат за радно место медицинске
сестре- васпитача мора да има: више образовање, односно одговарајуће високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне
студије или специјалистичке струковне студије)
на којима је оспособљен за рад са децом јасленог узраста; средње образовање у складу са
посебним законом, о чему као доказ прилаже
оверену копију дипломе о стеченој стручној
спреми медицинске сестре - васпитача.

Спремачица
УСЛОВИ: I ссс, основно образовање (завршена
осмогодишња школа), о чему као доказ прилаже оверено сведочанство о завршеној основној
школи.
ОСТАЛО: за рад на радном месту за све кандидате су следећи: да има одговарајуће образовање, да има психичку, физичку издравствену 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, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
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 санкцију и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик.
Уз достављене доказе о одговарајућем образовању, кандидати достављају: пријавни формулар, који се преузима са интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; потписану биографију; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених; доказ о неосуђиваности (потвду- уверење)
не старији од 6 месеци. Фотокопије морају бити
оверене. Доказ да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима кандидат прибавља пре закључења
уговора о раду, а доказ да кандидат зна српски
језик достављају само кандидати који образовање нису стекли на српском језику. Кандидати
достављају потребну документацију у року од
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „ Послови”, лично или на адресу Предшколска установа „ Ужице” Ужице, Немањина 18.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Конкурс ће спровести Конкурсна комисија именована решењем директора. Кандидати који буду изабрани у ужи избор,
биће упућени на психолошку процену за рад
са децом и ученицима у Националну службу за
запошљавање у Ужицу. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара Предшколске установе и преко телефона 031/517-855.

ВАЉЕВО
ОШ „ВЛАДИКА
НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ”
14000 Ваљево, Сувоборска 48
тел. 014/222-279

Спремачица

са 60% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове
прописане чланом 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 „Владика
Николај Велимировић” Ваљево, и то: 1) да је
стекао одговарајуће образовање: завршена
основна школа 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела прмање
или давање мита; за кривична дела из групе
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кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати треба да доставе: 1) својеручно
потписану пријаву на конкурс са основним биографским подацима, тачном адресом пребивалишта и бројем контакт телефона; 2) одштампан и попуњен пријавни формулар преузет са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, у делу
„Ново на сајту”, на адреси:http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA
KONKURISANjE.doc; 3) оверену фотокопију сведочанства о завршеном основном образовању;
4) уверење о држављанству (оригинал или
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци);
5) извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију); 6) извод из казнене евиденције као доказ о неосуђиваности за
горе наведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје
надлежна полицијска управа МУП-а (оригинал
или оверена копија, не старије од 6 месеци); 7)
доказ о познавању језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад подноси кандидат који
није стекао диплому на српском језику. Фотокопије докумената који се подносе морају бити
оверене од стране надлежног органа, у супротном неће се узети у разматрање, као ни непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидати који
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања. Кандидат који буде изабран пре
закључења уговора о раду доставља уверење о
здравственој способности, не старије од шест
месеци. Пријаве са потребном документацијом
доставити лично или поштом, на горе наведену
адресу школе, са назнаком „Пријава на конкурс
за радно место чистачице”.

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА
14000 Ваљево, Вука Караџића 3
тел. 014/221-622

Наставник српског језика и
књижевности
са 61% радног времена

УСЛОВИ: Уз пријаву кандидати треба да приложе: кратку биографију; оверену фотокопију
дипломе; потврду да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; извод
из матичне књиге рођених (оверену фотокопију или оригинал); уверење о држављанству
(оверену фотокопију или оригинал), не старије
од 6 месеци; пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС; уколико кандидат
није стекао основно, 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. Поред општих услова (члан 139.
и 140. Закона о основама система образовања
Бесплатна публикација о запошљавању

и васпитања „Сл. гласник РС” број 88/2017,
27/2018, 10/2019 и 6/2020) кандидати за радно место: наставник српског језика и књижевности, морају испуњавати и посебне услове
предвиђене Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 15/2013, 11/2016,
2/2017, 11/2017 и 13/2018). Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве
се подносе на горе наведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА

14000 Ваљево, Вука Караџића 3
тел:014/221-622

Оглас објављен дана 11.03.2020. године у публикацији „Послови” поништава се у целости.

ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИ ЦЕНТАР
„ОСЕЧИНА”
14253 Осечина, Браће Недић 32
тел. 014/451-101

Наставникенглеског језика
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чланом 140. ст. 1. и 2.
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018- др. закони и 10/2019) и то: да је стекао високо образовање: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), и то:(1) студије другог степена из научне односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета, (2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2. на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке
1. подтачка (2) условима мора да има завршене студије првог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета да има степен и врсту
образовања у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019.)
Општи услови у складу са чланом 139. и чланом 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018- др. закони и 10/2019): 1. да
кандидат има одговарајуће образовање; 2. да
има психичку физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе против правног саобраћаја и
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5 да зна српски језик. Кандидати
су дужни да приложе следећу документацију:
1. попуњен и одштампан пријавни формулар
(налази се на званичној интернет страници

Министарства просвете, науке и технолошког
развоја - део Ново на сајту, http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc);2. кратку биографију;
3. оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми или уверење о стеченом високом образовању; 4. уверење о држављанству
(оригинал или оверену фотокопију); 5 извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности; 7.
лекарско уверење (прилаже кандидат који буде
изабран по конкурсу, пре закључења уговора
о раду). Рок за пријављивање на конкурс је 10
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Кандидати
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана
упућују се на психолошку процену способности
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријавни формулар
са документацијом слати препорученом поштом
или доставити лично у секретаријат школе, у
затвореној ковети, са назнаком „За конкурсну
комисију”, на горе наведену адресу. Ближе
информације се могу добити у секретаријату на
телефон:014-451-101.

Наставник француског језика
са 85% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чланом 140. ст. 1. и 2.
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018- др. закони и 10/2019) и то: да је стекао високо образовање: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), и то:(1) студије другог степена из научне односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета, (2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2. на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке
1. подтачка (2) условима мора да има завршене студије првог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета да има степен и врсту
образовања у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019.)
Општи услови у складу са чланом 139. и чланом 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018- др. закони и 10/2019): 1. да
кандидат има одговарајуће образовање; 2. да
има психичку физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе против правног саобраћаја и
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5 да зна српски језик. Кандидати
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су дужни да приложе следећу документацију:
1. попуњен и одштампан пријавни формулар
(налази се на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја - део Ново на сајту, http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc);2. кратку биографију;
3. оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми или уверење о стеченом високом образовању; 4. уверење о држављанству
(оригинал или оверену фотокопију); 5 извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности; 7.
лекарско уверење (прилаже кандидат који буде
изабран по конкурсу, пре закључења уговора о
раду). Рок за пријављивање на конкурс је 10
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Кандидати
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана
упућују се на психолошку процену способности
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријавни формулар
са документацијом слати препорученом поштом
или доставити лично у секретаријат школе, у
затвореној ковети, са назнаком „За конкурсну
комисију”, на горе наведену адресу. Ближе
информације се могу добити у секретаријату на
телефон:014-451-101.

Наставник музичког

са 85% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чланом 140. ст. 1. и 2.
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018- др. закони и 10/2019) и то: да је стекао високо образовање: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), и то:(1) студије другог степена из научне односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета, (2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2. на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке
1. подтачка (2) условима мора да има завршене студије првог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета да има степен и врсту
образовања у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019.)
Општи услови у складу са чланом 139. и чланом 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018- др. закони и 10/2019): 1. да
кандидат има одговарајуће образовање; 2. да
има психичку физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе против правног саобраћаја и
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
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складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5 да зна српски језик. Кандидати
су дужни да приложе следећу документацију:
1. попуњен и одштампан пријавни формулар
(налази се на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја - део Ново на сајту, http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc);2. кратку биографију;
3. оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми или уверење о стеченом високом образовању; 4. уверење о држављанству
(оригинал или оверену фотокопију); 5 извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности; 7.
лекарско уверење (прилаже кандидат који буде
изабран по конкурсу, пре закључења уговора
о раду). Рок за пријављивање на конкурс је 10
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Кандидати
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана
упућују се на психолошку процену способности
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријавни формулар
са документацијом слати препорученом поштом
или доставити лично у секретаријат школе, у
затвореној ковети, са назнаком „За конкурсну
комисију”, на горе наведену адресу. Ближе
информације се могу добити у секретаријату на
телефон:014-451-101.

ОШ „МИЛОШ МАРКОВИЋ”
14205 Лелић, Доње Лесковице бб
тел. 014/3575-122

Сходно Инструкцији Министра просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
бр. 610-00-326/2020-04 од 12.05.2020. године, сви конкурси који су започети пре доношења Одлуке о проглашењу ванредног стања
(„Сл. Гласник РС” бр. 29/20) а која је ступила
на снагу 15.03.2020. године, настављају се
тамо где су прекинута у моменту проглашења
ванредног стања. Дана 11.03.2020. у публикацији „Послови”, објављен је конкурс за пријем
у радни однос: 1. наставник разредне наставе; 2. наставник математике са 88,89% радног времена и 3. помоћни радник у издвојеном
одељењу Горњи Таор са 80% радног времена.
Рок за подношење пријава на конкурс је био 8
дана од дана објављивања конкурса, то јест од
дана објављивања 11.03.2020 године а истицао
је 19.03.2020. године. Ступањем на снагу ванредног стања 15.03.2020. године, рок за подношење пријаве на конкурс прекинут је четвртог дана оддана објављивања текста конкурса.
За пријаве на конкурс преостала су још четири
дана. Сходно томе заинтересовани кандидати
могу поднети своје пријаве на горе наведени конкурс у преостала четири дана до истека пуног рока предвиђеног конкурсом. Рок за
пријаву тече од дана објављивањау публикацији „Послови” то јест од20.05.2020. године, а
рок за доставу докумената истиче 24.05.2020.
године. Своја документа заинтересовани достављају на горе наведену адресу.

ОШ „ЗДРАВКО ЈОВАНОВИЋ”
14206 Поћута
тел. 014/3573-107

Сходно Инструкцији Министра просвете, науке
и технолошког развоја бр. 610-00-326/2020-04
од 12.05.2020. године, сви конкурси који су
започети пре доношења Одлуке о проглашењу
ванредног стања („Сл. Гласник РС” бр. 29/20)
а која је ступила на снагу 15.03.2020. године,

настављају се тамо где су прекинута у моменту
проглашења ванредног стања. Дана 11.03.2020.
у публикацији „Послови”, објављен је конкурс
за пријем у радни однос: 1. наставник српског
језика са 94,44% радног ремена, 2. наставник
математике са 88,89% радног времена и 3.
наставник физичког васпитања са 60% радног
времена. Рок за подношење пријава на конкурс
је био 8 дана од дана објављивања конкурса,
то јест од дана објављивања 11.03.2020 године а истицао је 19.03.2020. године. Ступањем
на снагу ванредног стања 15.03.2020. године,
рок за подношење пријаве на конкурс прекинут
је четвртог дана оддана објављивања текста
конкурса. За пријаве на конкурс преостала су
још четири дана. Сходно томе заинтересовани
кандидати могу поднети своје пријаве на горе
наведени конкурс у преостала четири дана до
истека пуног рока предвиђеног конкурсом.
Рок за пријаву тече од дана објављивањау
публикацији „Послови” то јест од20.05.2020.
године, а рок за доставу докумената истиче
24.05.2020. године. Своја документа заинтересовани достављају на горе наведену адресу.

МУЗИЧКА ШКОЛА „ЖИВОРАД
ГРБИЋ”
14000 Ваљево, Карађорђева 122
тел. 014/222-267

У складу са Уредбом о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања
(„Службени гласник РС” бр. 41/20 и 43/20) и
Инструкцијом о конкурсима објављеним пре
или у току ванредног стања Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 61000-326/2020-04 од 12.05.2020, ради објављивања у публикацији „Послови” достављамо вам
следеће обавештење: Рок за пријављивање на
конкурс објављен 18.03.2020. године за радно
место наставник уметничких и стручних предмета у музичкој школи и одређених стручних
предмета у стручној школи (солфеђо) са 60%
радног времена за рад у издвојеном одељењу у
Лајковцу продужава се до 06. јуна 2020. године.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”
Општина Бујановац
Село Левосоје
тел. 017/7652-239

Наставник физичког васпитања
са 55% радног времена

Наставник српског језика

са 94,44% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за
заснивање радног односа из члана 24 Закона о раду треба да испуњава и посебне услове предвиђене одредбама чл. 139, 140 и 144,
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. Закон 10/2019, 27/2018
- др. закон 10/19 и 6/2020) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник - Просветни гласник”, број 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019).
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 1. пријавни формулар са интернет сајта
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, 2. оверен препис (копију) дипломе о
одговарајућем образовању; 3. оригинал/оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; 4. ори-
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гинал/оверену копију извода из матичне књиге
рођених; 5. оригинал/оверену копију уверења
о неосуђиваности издатог након расписивања
конкурса од стране полицијске управе МУП-а;
6. радну биографију и телефон за контакт; 7.
доказ да зна српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику.
Кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду доставља уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способност за рад са
децом и ученицима. Сви докази прилажу се у
оригиналу или копији која је прописно оверена код јавног бележника. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, доставља школи у року од 8
дана од дана објављивања конкурса. Конкурс
спроводи Конкурсна комисија именована Одлуком директора дел. бр.157 од 08.05.2020. године. 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 применом
стандардизованих поступака. Уколико је већ
извршена психолошка процена способности
(у периоду од 6 месеци пре истека рока за
пријаву на овај конкурс), кандидат ће у пријави
назначити када и где је извршена психолошка
процена. 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 и доноси решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима обавиће се у
просторијама школе, о чему ће кандидати бити
накнадно обавештени. Место рада: Матична школа у селу Левосоје. Рок за подношење
пријаве је осам дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови” Националне службе за
запошљавање. Ближе информације о јавном
конкурсу могу се добити на телефон: 017/7652239. Пријаве слати на адресу: Основна школа
„Вук Стефановић Караџић” Левосоје, Бујановац.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „САМИ ФРАШЕРИ”
Општина Бујановац
Село Лучане
тел. 062/8786-804

1. Наставник албанског језика
2. Референт за финансијскорачуноводствене послове
3. Спремачица

2 извршиоца - један у Лучану а други у
истуреном одељењу у Турији

4. Наставник технике и технологије
са 90% радног времена, односно 18
часова недељно

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24. став 1. Закона о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
треба да испуњава и посебне услове прописане у чл. 139. Закона о основама система образовања и васпитања, као и услове прописане
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи (наставник) и Правилником о организаБесплатна публикација о запошљавању

цији и систематизацији послова, односно да: 1)
има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Одговарајуће образовање
за кандидата за наставника албанског језика
и технике и технологије је образовање које је
стекао у складу са чланом 140 Закона о основома система образовања и васпитања, односно: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 2. тачка 1) подтачка (2)
овог члана мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета. Одговарајуће образовање за кандидата за
радно место референт за финансијско-рачуноводствене послове је средње образовање, смер
гимназија или средња економска школа са IV
степеном. Одговарајуће образовање за кандидата за помоћног радника је основна школа.
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.
Документа која се достављају уз пријаву за конкурс: 1. оригинал или оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; 2. оригинал или оверен препис/фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци); 3. уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 139. став 1. тачка 3. Закона
о основама система образовања и васпитања
(уверење о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а); 4. оригинал или оверена фотокопија сведочанства из основне или средње
школе или потврда из школе из које се види
да је кандидат изучио предмет српски језик (за
кандидате који су образовање стекли на албанском језику), а за кандидате који су стекли
образовање на српском - потврда (доказ) да
је положио испит из албанског језика по програму одговарајуће високошколске установе за
радно место наставника, обзиром да се образовно-васпитни рад остварује на албанском
језику; 5. лекарско уверење доставља само кандидат који буде изабран, накнадно, пре закључења уговора; 6. оригинал или оверен препис/
фотокопија извода из матичне књиге рођених;
7. кратка биографија. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Настава се изводи на
албанском језику. Рок за пријављивање канди-

дата је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса
могу се поднети лично у затвореној коверти
или препорученом поштом на адресу школе:
ОШ „Сами Фрашери”, Лучане, 17520 Бујановац,
са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос”.
Ближа обавештења о конкурсу могу се добити
од секретара школе, на телефон бр. 062/8786804.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
Општина Бујановац, Село Биљача
тел. 017/7647-200

Наставник математике

са 66,60% радног времена

Наставник српског језика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) да има
одговарајуће образовање према одредбама
Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019); б)
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) има држављанство Републике Србије; д) зна српски језик, 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. Пријаве са
документацијом достављају се на горенведену
адресу, са назнаком „За конкурс”. Фотокопије
докумената морају бити оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати
у разматрање. Уз пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Напомена: за радно место
наставника математике настава се изводи на
албанском језику. Документа послати на адресу: ОШ „Десанка Максимовић” у Биљачи бб,
17522 Биљача.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН”
17500 Врање, Моше Пијаде бб

Наставник практичне наставе
здравствене неге и рехабилитације
УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар,
виши физиотерапеут, струковни терапеут,
струковни физиотерапеут, струковни радни
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терапеут, специјалиста струковни радни терапеут, специјалиста струковни физиотерапеут.
лице треба да има предходно стечено образовање у подручју рада Здравство и социјална
заштита за образовни профил физиотерапеутски техничар.
ОСТАЛО: У радни однос у установи може да
буде примљено лице, под условима прописаним
законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање, 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
3) није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) има држављанство Републике Србије, 5) зна српски језик на којем се
остварује образовно -васпитни рад. Услови из
става 1. овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености услова из става 1. тачка
1), 3) - 5) овог члана саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду.
Уз пријаву на конкурс са кратком потписаном
биографијом доставити оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: диплому
или уверење о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству - не старије
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених,
уверење из казнене евиденције, уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима и децом доставља се пре
закључења уговора о раду, пријавни формулар
са званичне странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у обзир. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављвања. Пријаве слати са назнаком:
„За конкурс”, на адресу школе: Медицинска
школа „Др Изабел Емсли Хатон”, Моше Пијаде
бб, 17501 Врање.

Наставник медицинске групе
предмета
са 50% радног ангажовања

УСЛОВИ: доктор медицине.
ОСТАЛО: у радни однос у установи може да
буде примљено лице, под условима прописаним
законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање, 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3)
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изрчена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) има држављанство Републике Србије,
5) зна српски језик на којем се 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

218

| Број 882 | 20.05.2020.

испуњености услова из става 1. тачка 1), 3) 5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) овог члана
прибавља се пре закључења уговора о раду.
Уз пријаву на конкурс са кратком потписаном
биографијом доставити оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: диплому
или уверење о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству - не старије од
6 месеци, извод из матичне рођених, уверење
из казнене евиденције, уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима и децом доставља се пре закључења
уговора о раду, пријавни формулар са званичне странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у обзир. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављвања. Пријаве слати са назнаком: „За
конкурс”, на адресу школе: Медицинска школа „Др Изабел Емсли Хатон”, Моше Пијаде бб,
17501 Врање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРЕДРАГ ДЕВЕЏИЋ”

17542 Врањска Бања, Краља Петра I Ослободиоца 44
тел. 017/455-218

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће високо образовање из члана 140. став 1. и 2. Закона
о основама система образовања и васпитања,
тј. високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена - мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и то (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета и (2)
студије другог степена из области педагошкх
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинију целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука - у ком случају је неопходна
завршеност студија првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета или 2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године, да
испуњава услове за наставника те врсте школе
и подручје рада, педагога или психолога, 2. да
је прошао обуку и положио испит за директора
установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да у року од
2 године од ступања на дужност положи наведени испит у складу са условима прописаним
Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018,
10/2019 и 6/2020), 3. да има дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, 4.
да има најмање 8 (осам) година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања, 5. да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, 6. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање 3 месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање и давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела проптив полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу за законом, утврђено дискриминаторно понашање,

7. да има држављанство Републике Србије, 8.
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уколико се на конкурс не
пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 140. став 1. и 2. Закона
о основама система образовања и васпитања,
за дирекотора школе може бити изабрано лице
које, уз испуњеност осталих горе наведених
услова, има одговарајуће образовање из члана
140. став 3. истог закона, тј. високо образовање
стечено на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке струковнме студије) или на судијама у
трајању од три године, или више образовање,
за наставнике те врсте школе, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора школе и
најмање 10 година рада у установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог
одговарајућег образовања. Документа која се
достављају уз пријаву за конкурс, 1. оригинал или оверен препис /фотокопију дипломе о
стеченом образовању, 2. оригинал или оверен
препис/фотокопију дозволе за рад наставника,
васпитача или стучног сарадника (лиценца), 3.
оригинал или оверен препис/фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не садржи уверење о положеном испиту за директора установе неће се
сматрати непотпуном и изабрани кандидат ће
у обавези да у законском року положи испит
за директора школе), 4. оригинал или оверен
препис /фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије, 5. уверење да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139. став 1. тачка 3.
Закона о основама система образовања и васпитања (уверење о неосуђиваности - Основни
суд, уверење о неосуђиваности - Виши суд,
уверење о неосуђиваности - Привредни суд и
уверење о неосуђиваности МУП-а), 6. потврда о
радном искуству, односно годинама рада у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања, 7.
потврда одговарајуће установе да је кандидат
положио испит из српског језика (осим кандидата који су средње, више или високо образовање стекли на српском језику, што се доказује
оригоналом или овереним преписом /фотокопијом дипломе за наведни ниво образовања),
8. лекарско уверење (може и из радног односа, а кандидат који буде изабран ће накнадно
пре закључења уговора доставити ново лекарско уверење), 9. оригинал или оверен препис/
фотокопију извода из матичне књиге рођених,
10. оверену фотокопију доказа о резултатима
стручно - педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања, извештај просветног
саветника (само за кандидате који су предходно обављали дужност директора установе),
11. прегед кретања у служби са биографским
подацима, 12. привавни формулар са званичне странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије. Рок за
пријављивање кандидата је 15 дана од дана
објављвања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса
могу се поднети лично у затвореној коверти у
секретаријату школе или препоручено поштом
на адресу школе: Основна школа „Предраг
Девеџић”, 17542 Врањска Бања, Краља Петра
Првог Ослободиоца 44, са назнаком „Конкурс за
директора”. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе и на телефон број:
017/455-218.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ ПЕТАР I - ОСЛОБОДИЛАЦ”
17545 Корбевац
тел. 017/448-502

Професор математике

за рад у подручној школи у Кривој Феји
за 89% и за рад у централној школи у
Корбевцу за 89% радног времена
2 извршиоца

Професор српског језика

за рад у подручној школи у Кривој Феји
за 94% радног времена

Професор руског језика

за рад у централној школи у Корбевцу
за 44,44% и подручној школи у Кривој
Феји за 44,44% радног времена, укупно
88,88%

Професор физичке културе

за рад у централној школи у Корбевцу за
10% и подручној школи у Кривој Феји
за 60% укупно 70% радног времена, на
одређено време, до повратка радника са
функције на место директора школе

Професор историје

за рад у подручној школи у Кривој
Феји за 35% и Корбевцу за 10% радног
времена

Ложач

за рад у централној школи у Корбевцу
УСЛОВИ: За професора кандидат поред
општих услова за заснивање радног односа из
члана 24. Закона о раду треба да испуњава
и посебне услове предвиђене одредбама чл.
139, 140 и 144. став 1. и 2. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, и 27/2018 - др.
закон) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи „Службени гласник- Просветни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, и 3/17). За ложача, кандидат
поред општих услова за заснивање радног
односа треба да: има најмање II, III, IV степен стручне спреме, - да има звање руковалац
парних котлова, да има најмање 3 године радног стажа на пословима ложача у образовно
васпитној установи.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 1. пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 2. оверен препис дипломе о
одговарајућем образовању, 3. оригинал /оверена копија уверења о држављанству Рпублике Србије, не старије од 6 месеци, 4. оригинал /оверена копија извода из матичне књиге
рођених, 5. оригинал/ оверена копија уверења
о неосуђиваности, 6. радну биографију и телефон за контакт, 7. доказ да зна српски језик
на којем се остварује образовно васпитни рад,
уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику. Кандидат који буде изабран,
пре закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима. Сви
докази прилажу се у оригиналу или копији која
је прописно оверена код јавог бележника. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министаства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, доставља школи
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована одлуком директора школе. Кандидати
Бесплатна публикација о запошљавању

који буду изабрани у ужи избор биће упућени
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима, коју врши НСЗ применом
стандардизованих поступака. Уколико је већ
извршена психолошка процена способности (у
периоду од 6 мсеци пре истека рока за пријаву
на овај конкурс), кандидат ће у пријави назначити када и где је извршена. Конкусна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима обавиће се у просторијама школе о
чему ће кандидати бити накнадно обавештени. Рок за подношење пријаве: осам дана од
дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови” НСЗ. Ближе информације о јавном
конкурсу могу се добити на телефон: 017/448502. Пријаве слати на адресу: Основна школа
„Краљ Петар I - Ослободилац” Корбевац 17545.
Неблаговремене и неоптпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.

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
о запошљавању „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве подносити на адресу: ОШ „Војвода Радомир Путник” Џеп, 17514 Џеп. Контакт телефон
школе: 017/479-130 или 017/479-240, од 7 до
14 сати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК”

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним
школама - (Просветни гласник бр. 8/2015,
11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017,
13/2018 и 7/2019), као и остали услови предвиђени Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број
88/2017, 27/2018 - други закони, 10/2019 и
6/2020), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давања мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе,
противправног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није у складу са законом
утврђено дикриминаторно понашање и да има
држављанство Републике Србије. Уз пријаву
на конкурс доставити: оверену фотокопију
дипломе, уверење о држављанству - не старије од 6 месеци (оригинал или оверену
фотокопију), фотокопију личне карте, личну
и радну биографију (са контакт телефоном,
и-мејлом и адресом становања), оригинал или
оверена фотокопија уверења о некажњавању
из казнене евиденције МУП-а, уверење Основног суда да није подигнута оптужница или
покренута истрага. Комисија ће извршити ужи
избор кандидата, које ће упутити на претходну психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима које врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, у року од 8 дана, од
дана истека рока за подношење пријава. О
датуму обављања психолошке процене способности за рад са децом и ученицима кандидати ће бити благовремено обавештени од
стране школе. Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима изабрани кандидат доставља пре закључена уговора о раду. Пријаве
доставити на адресу школе, Карађорђа Петровића 240, 17520 Бујановац, у року од 8 дана од
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

17514 Џеп
тел. 017/479-130, 017/479-240

Наставник историје

у централној школи у Џепу и издвојеном
одељењу у Мањаку, са 70% радног
времена (14 часова)

Наставник технике и технологије

у централној школи у Џепу и издвојеном
одељењу у Мањаку, са 60% радног
времена (12 часова)

Наставник српског језика

у издвојеном одељењу у Мањаку са
94,37% радног времена (17 часова)

Наставник математике

у издвојеном одељењу у Мањаку са
77,78% радног времена (14 часова)
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају
услове прописане чланом 139. и 140. Закона
о основама система образовања и васпитања,
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
образовање до 10. септембра 2005. године.
Уз пријаву приложити: пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, оверени доказ о школској спреми
(диплома), уверење о држављансту 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 пропису 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
образовања и васпитања. Напомена: Лекарско

СТРУЧНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”
Бујановац, Карађорђа Петровића 240
тел. 017/653-663

Наставник историје

са 80% радног времена

20.05.2020. | Број 882 |

219

Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА „20. ОКТОБАР”
17507 Власе

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове
са 50% ангажовања

УСЛОВИ: 1. 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, физичку и здравствену сапособност за рад,
3) да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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 санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање,
4) да имају држављанство Републике Србије, 5)
потребно радно искуство. Уз приавни 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: ОШ „20. октобар” Власе, поштански број 17507. Уз пријаву потребно је доставити: извод из матичне књиге рођених, фотокопију
дипломе или уверење о стеченом образовању,
уверење о неосуђиваности издато од стране
МУП Републке Србије и уверење о држављанству. Фотокопије документа морају бити оверене. Оригинали уверења не смеју бити старији од
6 месеци. Доказ да кандидат има одговарајућу
психичку, физичку и здравствену способност за
рад подноси се пре закључења уговора о раду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс
неће бити разматране. Пријаве се достављају на
горе наведену адресу, у заствореној коверти, са
напоменом: „За конкурс - дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове”.

Библиотекар

са 50% ангажовања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139. и 140. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, и 10/2019,
27/2018 - др. закони и 6/2020), и то: 1. да има
одговарајуће образовање у складу са чл. 140.
Закона о основама систма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони, и 10/2019, 27/2018 - др. закони и
6/2020) и у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019), 2. да 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 за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолтног 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
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и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречну кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. да има држављанство Републике Србије, 5 да зна српски језик на
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
тачке 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду. Кандидати треба да
испуњавају услове прописане чланом 139. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” 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
проверавају 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 ученицима, коју прибавља пре закључења
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министаства (налази се на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја у делу „Ново на сајту”) и исти
достављају, читко попуњен и одштампан, школи са следећом потребном обавезном документацијом: 1. пријаву на конкурс са биографијом
својеручно потписану, 2. доказ о одговарајућем
образовању, оверену фотокопију дипломе о
завршеном образовању у складу са чланом 140.
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 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 „Сл. 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. потвду 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 изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље 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 правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(издаје МУП), 6. 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. Фотокопије које се подносе морају бити оверене, у супротном се неће узети у разматрање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс
нећже бити разматране. Пријаве се достављају
на горе наведену адресу, у затвореној коверти,
са напоменом: За конкурс - библиотекар.

ОСНОВНА ШКОЛА „РАДОЈЕ
ДОМАНОВИЋ”
17500 Врање, Партизански пут 3
тел. 017/421-593, 432-459

Обавештење о продужењу рока за подношење
пријава за конкурс на основу Инструкције
Министарства просвете, науке и технолошког

развоја продужава се рок за подношење пријава на конкурс објављен 18.03.2020. године у
публикацији „Послови”, за пријем у радни однос
библиотекара школе на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана а
најкасније до повратка радника са боловања, са
100% радног времена. Рок за подношење пријава на конкурс продужава се 30 дана од дана
престанка ванредног стања, односно до 06. јуна
2020. године, ког датума истиче рок за пријаву
на конкурс. Библиотекар школе на одређено
време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана а најкасније до повратка запосленог са
боловања, са 100% радног времена

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Бујановац, Карађорђа Петровића 294
тел. 017/654-076

Чистачица

на неодређено време са 50% радног
времена
УСЛОВИ: у смислу члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/17 и 27/2018 - други
закони и 10/2019), у радни однос у установи
може да буде примљено лице под условима
прописаним законом и то ако има: 1) одговарајуће образовање (завршено основно образовање/ основна школа); 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: уз потписану пријаву, кандидат треба
да достави, у оргиналу или овереној фотокопији, следећа документа: сведочанство о стеченом основном образовању; извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); очитану личну карту; да
лице зна српски језик (доказ је приложено сведочанство о основном образовању, а уколико
је сведочанство стечено на другом језику доказ
је потврда или сведочанство средње школе);
уверење полицијске управе да кандидат није
осуђиван за кривична дела наведена у чл. 139
ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци).
Изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду доставља лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на адреси: хттп://www.мпн.гов.
рс/ који се одштампан доставља школи заједно са потребном документацијом. Кандидати
који буду позвани од стране школе дужни су да
приступе провери психофизичких способности
коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Кандидати су дужни да у пријави наведу
контакт телефон, како би били обавештени о
поступку провере психофизичких способности.
Пријаве кандидата који не приступе провери
психифизичких способности неће се размат-
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рати. Документа се предају путем поште или
непосредно у секретаријату школе. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем
у радни однос и подаци се не могу користити
у друге сврхе. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса са
назнаком: ,,Конкурс за наставника”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на адресу: Школа за
основно музичко образовање и васпитање, ул.
Карађорђа Петровића бр. 294, 17520 Бујановац,
тел. за информације 066/9331215.

ГИМНАЗИЈА „СКЕНДЕРБЕУ”
Прешево

Обавештење о предужењу рока објављеног
конкурса дана 18.03.2020, годин бр. 873 на
публикацију „Послови”. На основу инструкције од стране Министарства просвете,науке
и технолошког развоја Р.Србије конкурс који
је објављен дана 18.03.2020.год у публикацију „Послови” Бр.873 за слободна радна места у Гимназији „Скендербеу” у Прешеву, рок за
доставу документације због настале ситуације
предужава се до 06.06.2020. године. Заинтересовани документацију која је предвиђена по
конкурсу могу доставити код секретара школе
до 06.06.2020. године .

ГИМНАЗИЈА „СКЕНДЕРБЕУ”
Прешево, 15 новембар 100
тел. 017/668-655

1. Наставник албанског језика и
књижевности
за 66% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат из тачке 1 мора да испуњавају услове из чл. 139, 140. и 142. став 1. и
2. Закона о основама система образовања и
васпитања и услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних настаника
у Гимназији и Правилника о организацији и
систематизацији послова. Такође, за пријем у
радни однос кандидат мора испуњавати следеће услове: да има одговарајуће образовање
у складу са чланом 140. став 1. и 2. Закона о
основама система образовања и васпитања;
доказ да има психичку, физичку и зравствену
способност за рад са децом и ученицима - прибавља се пре закључења уговора о раду. 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, не старије од 6 месеци; оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; доказ да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које му је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
ни за кривична дела: насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и доказ да за
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци);
доказ о знању српског језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад у школи се доставља
уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику; радну биографију. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичБесплатна публикација о запошљавању
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nsz.gov.rs Министарства просвете, науке и технолошког развоја и потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају послодавцу. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране
директора школе. Кандидат кој је изабрани у
ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава
листу кандида који испуњавају услове за пријем
у радни однос у року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене способности
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 непотпуне
пријаве се неће разматрати. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе непосредно у секретаријату школе или препорученом поштом на
адресу: Гимназија „Скендербеу” Прешево, 15
Новембар 100, 17523 Прешево. Додатне информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и преко телефона: 017/668-655.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
ПРЕШЕВО
17523 Прешево, Железничка бр

Стручни сарадник – психолог
са 50% радног времена

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: у смислу члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/17 и 27/2018 - други
закони и 10/2019), у радни однос у установи
може да буде примљено лице под условима
прописаним законом и то ако има: 1) одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Одговарајуће образовање за радно
место психолога има лице које је стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог степена, (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије или на основним студијама у трајању
од најмање четири године по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005.) предвиђено чланом 140. Закона о основама система образовања и васпитања. Ближи
услови у погледу степена и врсте образовања
за стручног сарадника психолога предвиђени
су: Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,

бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020).
Одговарајуће образовање за радно место
домара има лице које је стекло средње образовање браварске струке, столарске струке,
водоинсталатерске струке, електро или машинске струке и положен стручни испит за рад са
судовима под притиском (за послове руковања
постоjењем у котларници).
ОСТАЛО: Уз потписану пријаву са биографијом,
кандидат треба да достави, у оргиналу или овереној фотокопији, следећа документа: диплому
о стеченом образовању и додатак дипломи (за
завршене мастер студије), односно уверење о
дипломирању уколико диплома још није издата; извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); да лице
зна српски језик (доказ је приложена диплома о
стеченом образовању, а уколико је диплома стечена на другом језику доказ је потврда или сведочанство средње школе); уверење полицијске
управе да кандидат није осуђиван за кривична
дела наведена у чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (не
старије од 6 месеци), доказ о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту подносе
само кандидати за радно место психолога (кандидат који не поседује лиценцу дужан је да је
стекне у року од две године од пријема у радни
однос). Кандидати за радно место домара треба да доставе и доказ о положеном стручном
испиту за рад са судовима под притиском (за
послове руковања постоjењем у котларници).
Изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду доставља лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима. Кандидати попуњаваjу пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на адреси: http://www.mpn.gov.
rs/ који се одштампан доставља школи заједно са потребном документацијом. Кандидати
који буду позвани од стране школе дужни су да
приступе провери психофизичких способности
коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Кандидати су дужни да у пријави наведу
контакт телефон, како би били обавештени о
поступку провере психофизичких способности.
Пријаве кандидата који не приступе провери
психифизичких способности неће се разматрати. Документа се предају путем поште или
непосредно у секретаријату школе. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем
у радни однос и подаци се не могу користити
у друге сврхе. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса са
назнаком: ,,Конкурс за наставника“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на адресу: Основна
школа „Вук Караџић” у Прешеву, ул. Железничка бр.14/б, 17523 Прешево. Тел. 017 664 387.

ВРШАЦ
ШКОЛСКИ ЦЕНТАР „НИКОЛА ТЕСЛА“
26300 Вршац, Стеријина 40-44
тел. 013/830-668
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УСЛОВИ: основна школа

Наставник предметне наставе
машинске групе предмета

настава се изводи на српском језику
УСЛОВИ: висока стручна спрема у складу са
чланом 140 Закона о основама система образо20.05.2020. | Број 882 |
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вања и васпитања („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони,
10/2019 и 6/2020) и одредбама Правилника о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и
обрада метала („Сл. гласник РС-Просветни
гласник” бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017,
3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019-исправка и 9/2019) - дипломирани машински
инжењер, дипломирани инжењер машинства,
професор машинства, дипломирани инжењер
за развој машинске струке, мастер инжењер
машинства, претходно завршене студије првог
степена - основне академске студије у области
машинског инжењерства. Кандидати који
немају обавезно образовање прописано чланом
142 Закона о основама система образовања и
васпитања (психолошке, педагошке и методичке дисциплине) обавезни су да га стекну у року
од једне, а највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов за полагање испита
за лиценцу.

Наставник предметне наставе
електротехничке групе предмета
настава се изводи на српском језику

УСЛОВИ: висока стручна спрема у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закони, 10/2019 и 6/2020) и одредбама Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Електротехника („Сл. гласник РС - Просветни гласник”
бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018 и
13/2018), дипломирани инжењер електротехнике, дипломирани електротехнички инжењер,
дипломирани инжењер електронике, професор
електротехнике, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, мастер инжењер
електротехнике и рачунарства, претходно
завршене основне академске студије у области
електротехнике и рачунарства, дипломирани
инжењер мехатронике - мастер. Кандидати који
немају обавезно образовање прописано чланом
142 Закона о основама система образовања и
васпитања (психолошке, педагошке и методичке дисциплине) обавезни су да га стекну у року
од једне, а највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов за полагање испита
за лиценцу.
ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних
Законом о раду, кандидат мора да испуњава и
услове прописане одредбом члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања и
то да: 1) има одговарајуће образовање, 2) има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, 4) има
држављанство Републике Србије, 5) зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати који се пријављују
на конкурс дужни су да доставе: 1) попуњен
и одштампан формулар за пријаву на конкурс, доступан на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолош-
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ког развоја хттп://www.мпн.гов.рс/, 2) оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању (кандидат који је завршио други
степен доставља и диплому са основних академских студија), 3) оверену фотокопију или
оригинал уверења из казнене евиденције о
неосуђиваности у смислу чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, издатог у надлежној полицијској
управи МУП-а Републике Србије (не старије од
6 месеци), 4) оверену фотокопију или оригинал
уверења о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци), 5) доказ о знању српског
језика, на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи, доставља само кандидат који
није стекао образовање на српском језику (ако
је кандидат стекао одговарајуће образовање на
српском језику, сматра се да је достављањем
дипломе о одговарајућем образовању доставио
доказ да зна српски језик), 6) краћу биографију
са адресом за пријем поште и бројем телефона. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана
рачунајући од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Конкурс спроводи комисија од
три члана коју именује директор школе. Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни
однос, који су изабрани у ужи избор, у року од
8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. Психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих
поступака. Након психолошке процене, конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима
који се налазе на листи кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос и доноси
решење о пријему кандидата. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима доставља кандидат пре
закључења уговора о раду. Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса кандидати
достављају лично или путем поште на адресу:
Школски центар „Никола Тесла”, 26300 Вршац,
Стеријина 40-44. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Информације
о конкурсу могу се добити од секретара школе
Раде Марковић, на телефон: 013/830-668.

ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ”
26300 Вршац, Вука Караџића 8
e-mail: osolgapetrov@gmail.com
тел. 013/801-905

Спремачица
Наставник разредне наставе
на румунском језику

Секретар школе
На основу инструкција Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије о конкурсима објављеним пре или у
току ванредног стања број 610-00-326/2020-04
од 12.05.2020. године, а у складу са Уредбом о
примени рокова у управним поступцимаза време ванредног стања („Сл. Гласник РС”, бр. 41/20
и 43/20) директор ОШ „Олга Петров Радишић”,
Вршац дана 12.05.2020. године, доноси: Одлуку. Рок за пријем кандидата у радни однос у
ОШ „Олга Петров Радишић” Вршац за сва радна
места, који је објављен у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови” бр.
873 од 18.03.2020. године, продужава се за
30 дана од дана престанка ванредног стања
односно до 6. јуна 2020. године. Образложење:
Дана 18.03.2020. године објављен је оглас за
попуњавање радних места у ОШ „Олга Петров Радишић” Вршац од стране Националне
службе за запошљавање у публикацијиброј
873 од 18.03.2020. године. Министарство про-

свете, науке и технолошког развоја Републике Србије послало је инструкције основним и
средњим школама број 610-00-326/2020-04 од
12.05.2020. године којима је наложено да се
конкурси настављају тамо где су прекинути у
моменту проглашења ванредног стања, као и
да се рок за пријем кандидата продужава за 30
дана од дана престанка ванредног стања односно до 6. јуна 2020. године, а што је у складу са
Уредбом о примени рокова у управним поступцимаза време ванредног стања („Сл. Гласник
РС”, бр. 41/20 и 43/20), о чему су установе обавезне да у што краћем року обавесте јавност,
односно сва заинересована лица и то на начин
којии је објављен конкурс. На основу свега
наведеног одлучено је као у диспозитиву.

ОШ „МЛАДОСТ„
26300 Вршац, Омладински трг бб
тел. 013/830-721

Чистачица
УСЛОВИ: пријем у радни однос врши се на
неодређено време са пуним радим временом.
Образовно-васпитни рад у школи се остварује на српском језику. Поред општих услова
предвиђених Законом о раду, кандидат треба
да испуњава следеће услове: 1) да има одговарајуће образовање предвиђено Правилником о
организацији и систематизацији послова у ОШ
„ Младост „ у Вршцу број: 456/1 од 07.09.2018.
године, број:25/4 од 21.01.2019. године,
број:341/2 од 10.06.2019. године и број: 499/1
од 02.09.20219. године односно да има: основно
образовање - Иниво квалификације 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије,
5) да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, просвете, науке и технолошког развоја: хттп://www.мпн.гов.рс/ и заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи у оригиналу или овереном
препису/фотокопији следећу документацију: 1)
Потписану биографију (ЦВ); 2) извод из матичне књиге рођених; 3) уверење о држављанству
не старије од шест месеци; 4) диплому/Сведочанство или Уверење о стеченом одговарајућем
образовању; 5) доказ о знању српског језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад у
школи доставла само кандидат који није стекао
образовање на српском језику. Ако је кандидат
стекао одговарајуће образовање на српском
језику сматра се да је достављањем дипломе/
сведочанства или уверења о одговарајућем
образовању доставио доказ да зна српски језик;
6) доказ о неосуђиваности односно уверење из
казнене евиденције о неосуђиваности издато у
надлежној полицијској управи МУП-а Републике Србије, не старији од шест месеци. Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене
способностима за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат по коначности одлуке о избору кандидата, а пре закључења уговора о раду. Конкурсна комисија коју именује директор утврђује
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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 послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. О датуму провере
психофизичких способности кандидати ће бити
благовремено обавештени од стране школе.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос
у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима, обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Подаци о кандидатима биће коришћени искључиво у сврху
обраде података у конкурсном поступку у складу са Законом о заштити података о личности.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса у листу „ Послови
„ Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је Гордана Дамњановић,
секретар школе, телефон:013/830-721. Пријаве
на конкурс са пријавним формуларом и траженом документацијом могу се поднети лично или
поштом на адресу: ОШ „ Младост „, Омладински
трг бб, 26300 Вршац.

Наставник математике
УСЛОВИ: Пријем у радни однос врши се на
неодређено време са пуним радним временом.
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.
Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („ Службени гласник РС
- Просветни гласник „ бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018 и 11/2019), односно да је стекао одговарајуће високо образовање 1) на студијама
другог степена (мастер акадамске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; или 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо бразовање до 10.
септембра 2005. године и да је: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за еоријску математику и примене, дипломирани математичар за
рачунарство и информатику, дипломирани
математичар - информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар
- астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар
- математика финансија (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор
математике, мастер професор математике и
физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и математике,
мастер професор информатике и математике,
дипломирани професор математике-мастер,
дипломирани математичар - мастер, дипломиБесплатна публикација о запошљавању

рани инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани математичар - професор математике,
дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са
изборним предметом Основи геометрије), професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије - математике,
професор математике - теоријско усмерење,
професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар - механичар, мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла
академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају завршене основне
академске студије на студијским програмима из
области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно
математике и информатике. Обавезно образовање лица из члана 140. Закона о основама
система образовања и васпитања је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са европским системом преноса бододва. 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
горе наведених дисциплина. Кандидат који
нема образовање из тачке 6) 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. 1) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 2) 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 кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 3) има
држављанство Републике Србије, 4) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства, просвете, науке и технолошког
развоја: хттп://www.мпн.гов.рс/ и заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи у оригиналу или овереном
препису/фотокопији следећу документацију: 1)
потписану биографију (ЦВ); 2) извод из матичне књиге рођених; 3) уверење о држављанству
не старије од шест месеци; 4) диплому или Уверење о стеченом одговарајућем образовању; 5)
лица која су стекла академско звање мастер у
обавези су да доставе и уверење или диплому о
претходно завршеним основним академским
студијама на студијским програмима из области
математике или примењене математике (са
положеним испитом из предмета геометрија
или основи геометрије) или двопредметне
наставе математике и физике односно математике и информатике; 6) 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 бодо-

ва 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 о положеном испиту за лиценцу. Кандидат који нема образовање из тачке 6)
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. 7) Доказ о знању српског језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад, односно
доказ да је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе
доставља само кандидат који није стекао
средње, више или високо образовање на српском језику. Ако је кандидат стекао одговарајуће
образовање на српском језику сматра се да је
достављањем дипломе или уверења о одговарајућем образовању доставио доказ да зна српски језик; 8) доказ о неосуђиваности односно
уверење из казнене евиденције о неосуђиваности издато у надлежној полицијској управи
МУП-а Републике Србије, не старији од шест
месеци. Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способностима за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат по коначности одлуке о избору
кандидата, а пре закључења уговора о раду.
Конкурсна комисија коју именује директор
утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос у року од осам дана од
истека рока за пријем пријава и кандидате који
су изабрани у ужи избор упућује у року од осам
дана на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. О датуму провере психофизичких способности кандидати ће бити благовремено обавештени од
стране школе. Конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од осам дана од
дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима,
обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Подаци о кандидатима биће
коришћени искључиво у сврху обраде података
у конкурсном поступку у складу са Законом о
заштити података о личности. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса у листу „ Послови „ Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Лице
задужено за давање обавештења о конкурсу је
Гордана Дамњановић, секретар школе, телефон:013/830-721. Пријаве на конкурс са пријавним формуларом и траженом документацијом
могу се поднети лично или поштом на адресу:
ОШ „Младост”, Омладински трг бб, 26300
Вршац.

Наставник физике
УСЛОВИ: пријем у радни однос врши се на
неодређено време са 90% од пуног радног времена. 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. Закона о основама система образовања и
васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („ Службени
гласник РС - Просветни гласник „ бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018 и 11/2019), односно да је стекао одговарајуће високо образовање 1) на студијама другог степена (мастер акадамске сту20.05.2020. | Број 882 |
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дије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; или 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо бразовање до 10. септембра 2005. године и да је:
професор физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије, дипломирани педагог
за физику и хемију, професор физике и основе технике, дипломирани педагог за физику и
основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани
физичар за примењену физику и информатику,
професор физике и хемије за основну школу,
професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику, професор физике за средњу школу,
дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основну
школу,дипломирани професор физике и основа
технике за основну школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за
теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко
образовање ОТО, дипломирани астроном, смер
астрофизика, професор физике-информатике, дипломирани физичар-медицинска физика, дипломирани професор физике-мастер,
дипломирани физичар-мастер, мастер физичар, мастер професор физике, мастер професор физике и хемије, мастер професор физике
и информатике, дипломирани физичар - мастер
физике-метеорологије, дипломирани физичар
- мастер физике-астрономије, дипломирани
физичар - мастер медицинске физике, дипломирани професор физике-хемије, мастер, дипломирани професор физике-информатике, мастер, дипломирани физичар - професор физике
- мастер, дипломирани физичар - теоријска и
експериментална физика - мастер, дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика
- мастер, дипломирани физичар - примењена
физика и информатика - мастер, дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани
физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер; мастер професор математике и физике; мастер професор информатике
и физике; дипломирани физичар - информатичар; мастер професор предметне наставе. Лица
која су стекла академско звање мастер морају
имати претходно завршене основне академске
студије на студијским програмима из области
физике. Обавезно образовање лица из члана
140. Закона о основама система образовања
и васпитања је образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бододва. 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 горе наведених дисциплина.
Кандидат који нема образовање из тачке 6)
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. 1) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 2)
да није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месе-
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ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
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 санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3) има држављанство Републике Србије, 4) да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства,
просвете, науке и технолошког развоја: хттп://
www.мпн.гов.рс/ и заједно са одштампаним
пријавним формуларом доставлају установи у
оригиналу или овереном препису/фотокопији
следећу документацију: 1) Потписану биографију (ЦВ); 2) извод из матичне књиге рођених; 3) уверење о држављанству не старије од
шест месеци; 4) диплому или Уверење о стеченом одговарајућем образовању; 5) лица која
су стекла академско звање мастер у обавези су
да доставе и уверење или диплому о претходно
завршеним основним академским студијама на
студијским програмима из области физике; 6)
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 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 о положеном испиту
за лиценцу; кандидат који нема образовање
из тачке 6) 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. 7) Доказ о знању српског језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад,
односно доказ да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе доставља само кандидат који није
стекао средње, више или високо образовање
на српском језику. Ако је кандидат стекао одговарајуће образовање на српском језику сматра
се да је достављањем дипломе или уверења о
одговарајућем образовању доставио доказ да
зна српски језик; 8) доказ о неосуђиваности
односно уверење из казнене евиденције о неосуђиваности издато у надлежној полицијској
управи МУП-а Републике Србије, не старији од
шест месеци. Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способностима за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат по коначности одлуке о избору кандидата, а пре закључења уговора о раду. Конкурсна комисија коју именује
директор утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од осам
дана од истека рока за пријем пријава и кандидате који су изабрани у ужи избор упућује
у року од осам дана на претходну психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. О датуму провере психофизичких
способности кандидати ће бити благовремено
обавештени од стране школе. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима, обавља разговор са кандидатима са
листе и доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разгово-

ра са кандидатима. Подаци о кандидатима биће
коришћени искључиво у сврху обраде података
у конкурсном поступку у складу са Законом о
заштити података о личности. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу „ Послови „ Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је Гордана Дамњановић, секретар школе,
телефон:013/830-721. Пријаве на конкурс са
пријавним формуларом и траженом документацијом могу се поднети лично или поштом на
адресу: ОШ „ Младост „, Омладински трг бб,
26300 Вршац.

Мајстор одржавања
УСЛОВИ: Пријем у радни однос врши се на
неодређено време са пуним радим временом.
Образовно-васпитни рад у школи се остварује
на српском језику. Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да
испуњава следеће услове: 1)
да има
одговарајуће образовање предвиђено Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ „ Младост „ у Вршцу број: 456/1 од
07.09.2018. године, број:25/4 од 21.01.2019.
године, број:341/2 од 10.06.2019. године и
број: 499/1 од 02.09.20219. године односно да
има: Средње образовање - III или IV ниво квалификације - електро или машинског смера;
положен стручни испит за рад са судовима под
притиском (за послове руковања постројењем
у котларници). 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 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 кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије, 5) да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства,
просвете, науке и технолошког развоја: хттп://
www.мпн.гов.рс/ и заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи у
оригиналу или овереном препису/фотокопији
следећу документацију: 1) потписану биографију (ЦВ); 2) извод из матичне књиге рођених;
3) Уверење о држављанству не старије од шест
месеци; 4) Диплому или Уверење о стеченом
одговарајућем образовању; 5) доказ о положеном стручном испиту за рад са судовима под
притиском (за послове руковања постројењем
у котларници); 6) доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад у школи доставла само кандидат који није
стекао образовање на српском језику. Ако је
кандидат стекао одговарајуће образовање на
српском језику сматра се да је достављањем
дипломе или уверења о одговарајућем образовању доставио доказ да зна српски језик; 7)
доказ о неосуђиваности односно уверење из
казнене евиденције о неосуђиваности издато у
надлежној полицијској управи МУП-а Републике Србије, не старији од шест месеци. Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене
способностима за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат по коначности одлуке о избору кандидата, а пре закључења уговора о раду. Конкурсна комисија коју именује директор утврђује
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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 послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. О датуму провере
психофизичких способности кандидати ће бити
благовремено обавештени од стране школе.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос
у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима, обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Подаци о кандидатима биће коришћени искључиво у сврху
обраде података у конкурсном поступку у складу са Законом о заштити података о личности.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса у листу „ Послови
„ Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је Гордана Дамњановић,
секретар школе, телефон:013/830-721. Пријаве
на конкурс са пријавним формуларом и траженом документацијом могу се поднети лично или
поштом на адресу: ОШ „ Младост „, Омладински
трг бб, 26300 Вршац.

О.Ш „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ”
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 114
тел. 013/ 834-573

Психолог
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које, поред општих услова предвиђених Законом о раду, испуњава и посебне услове прописане одредбом чл.139. и 140.
Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гл. РС” бр.88/2017 ,27/2018
10/2019 и 6/2020), и то: 1) да има одговарајуће образовање које је прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС- Просветни гласник”
бр.11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017,3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020):
професор психологије, дипломирани психолог
- општи смер или смер школске психологије,дипломирани школски психолог - педагог, дипломирани школско-клинички психолог, дипломирани психолог,мастер психолог,дипломирани
психолог - мастер. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета. 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 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 санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
има држављанство Републике Србије; 5) зна
језик на коме се остварује васпитно-образовни
рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници МинисБесплатна публикација о запошљавању

тарства просвете. Потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи, и то: доказ о одговарајућем образовању (диплому); доказ да
нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или 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 санкцију и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање (уверење из МУП-а,
не старије од 6 месеци), доказ о држављанству
(уверење које није старије од 6 месеци), доказ
о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао средње,више или високо образовање на
српском језику у обавези је да достави доказ
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе) и
извод МКР (са холограмом). 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 пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”.

Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице које, поред општих услова предвиђених Законом о раду, испуњава и посебне услове прописане одредбом чл.139. и 140.
Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гл. РС” бр.88/2017 ,27/2018
10/2019 и 6/2020), и то: 1) да има одговарајуће образовање које је прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС- Просветни гласник”
бр.11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017,3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020):
професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску
математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар-информатичар; професор математике и рачунарства; дипломирани
математичар за математику економије; професор информатике-математике; дипломирани
математичар-астроном; дипломирани математичар-примењена математика; дипломирани
математичар-математика финансија (са изборним предметом Основи геометрије); дипломирани информатичар; мастер математичар; мастер професор математике; мастер професор
математике и физике; мастер професор математике и информатике; мастер професор математике и физике; мастер професор математике
и информатике; дипломирани професор математике-мастер; дипломирани математичар-мастер; дипломирани инжењер математике-мастер
(са изборним предметом Основи геометрије)
; дипломирани математичар-професор математике; дипломирани математичар-теоријска
математика; дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије);
професор хемије-математике; професор географије-математике; професор физике-математике; професор биологије-математике;
професор математике-теоријско усмерење; професор математике-теоријски смер; дипломира-

ни математичар и информатичар; дипломирани
математичар-механичар; Лица која су стекла
академско звање мастер, односно дипломирани-мастер, треба да имају завршене основне
академске студије на студијским програмима
из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета
геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике, односно
математике и информатике; 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 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 санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
има држављанство Републике Србије; 5) зна
језик на коме се остварује васпитно-образовни
рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете. Потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи, и то: доказ о одговарајућем образовању (диплому); доказ да
нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или 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 санкцију и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање (уверење из МУП-а,
не старије од 6 месеци), доказ о држављанству
(уверење које није старије од 6 месеци), доказ
о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао средње,више или високо образовање на
српском језику у обавези је да достави доказ
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе) и
извод МКР (са холограмом). 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 пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”.

Спремачица
УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице које, поред општих услова предвиђених
Законом о раду: 1) поседује одговарајуће образовање,основно 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 родоскрнављење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
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дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
има држављанство Републике Србије;
ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете. Потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи, и то: доказ о одговарајућем образовању (диплому); доказ да
нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или 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 санкцију и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање (уверење из МУП-а,
не старије од 6 месеци), доказ о држављанству (уверење које није старије од 6 месеци)
и извод МКР (са холограмом). 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 пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и путем телефона 013/834-573.

Секретар школе
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 132, 139 и чланом 140 став
1. Закона о основама система и образовања
и васпитања („Службени гласник РС” број
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), односно:
1) поседује одговарајуће високо образовање из
области правних наука у складу са чланом 140.
ст.1 Закона о основама система образовања и
васпитања (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије или основне студије у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10.09.2005.
године); 2) испуњава услове за пријем у радни
однос у установи (члан 139. Закона о основама
система образовања и васпитања): поседовање
психофизичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање
српског језика и језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад; неосуђиваност 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 кривична дела примања и давања мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на кривичну санкцију и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете. Потребну документацију,
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заједно са одштампаним пријавним формуларом доставлиају школи, и то: доказ о одговарајућем образовању (диплому); доказ да
нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или 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 санкцију и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање (уверење из МУП-а,
не старије од 6 месеци), доказ о држављанству
(уверење које није старије од 6 месеци), доказ
о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао
средње,више или високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је
положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе) и извод
МКР (са холограмом). Доказ о поседовање психофизичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење), кандидат прилаже пре закључења
уговора о раду. Докази који се прилажу морају
бити у оригиналу или оверени преписи/фотокопије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”.
Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено лице које, поред општих услова предвиђених Законом о раду, испуњава и посебне услове прописане одредбом чл.139. и 140. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гл. РС” бр.88/2017, 27/2018, 10/2019 и
6/2020), и то: 1) да има одговарајуће образовање које је прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС- Просветни гласник” бр.11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020): професор разредне наставе; професор педагогије са
претходно завршеном педагошком академијом
или учитељском школом; професор разредне
наставе и енглеског језика за основну школу;
мастер учитељ; дипломирани учитељ-мастер;
професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу; 2) 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 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
санкцију и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна језик
на коме се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете. Потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи, и то: доказ о одговарајућем образовању (диплому); доказ да
нису осуђивани правноснажном пресудом за

кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или 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 санкцију и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање (уверење из МУП-а,
не старије од 6 месеци), доказ о држављанству
(уверење које није старије од 6 месеци), доказ
о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао средње,више или високо образовање на
српском језику у обавези је да достави доказ
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе) и
извод МКР (са холограмом). 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 пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ”
19350 Књажевац, Боре Станковића 60
тел. 019/731-620

Наставник енглеског језика и
књижевности

са 69,74% радног времена од чега
44,44% у основном образовању
и 25,30% у основном образовању
одраслих
УСЛОВИ: Обавештење о расписаном конкурсу. Основна школа Младост из Књажевца је
Одлуком директора бр. 79 од 02.03.2020 године, расписала конкурс за пријем у радни однос
наставника енглеског језика и књижевности, на
неодређено време за 69,74% радног времена
и то 44,44% у основном образовању и 25,30%
у основном образовању одраслих. Конкурс је
објављен у публикацији „Послови” НСЗ бр.872
од 11.03.2020. године са роком за пријаву кандидата 8 (осам) дана од дана објављивања
односно до 19.03.2020. године. Како је Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије „Службени гласник
РС”, број 29 од 15. марта 2020. године поступак прекинут, Одлуком о укидању ванредног
стања „Службени гласник РС”, број 65/2020
од 06.05.2020. године стекли су се услови за
наставак радњи везаних за расписани конкурс. Обавештавамо заинтересоване кандидате да је преостали рок за пријаву на конкурс 5
(пет) дана од дана објављивања у публикацији
„Послови” НСЗ односно 25.05.2020. године.

КЊАЖЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
19350 Књажевац, Карађорђева 16
тел. 019/732-034

Чистачица
УСЛОВИ: Обавештење о расписаном конкурсу:
Књажевачка гимназија у Књажевцу је Одлуком директора бр. 130-08 од 03.03.2020 године, расписала конкурс за пријем у радни однос
чистачице на неодређено време -1 извршилац.
Конкурс је објављен у публикацији „Послови”
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Наука и образовање

НСЗ бр. 872 од 11.03.2020. године са роком
за пријаву кандидата 8 (осам) дана од дана
објављивања односно до 19.03.2020. године. Како је Одлуком о проглашењу ванредног
стања на територији Републике Србије „Службени гласник РС”, број 29 од 15. марта 2020.
године поступак прекинут, Одлуком о укидању
ванредног стања „Службени гласник РС”, број
65/2020од 06.05.2020. године стекли су се услови за наставак радњи везаних за расписани
конкурс. Обавештавамо заинтересоване кандидате да је преостали рок за пријаву на конкурс
5 (пет) дана од дана објављивања у публикацији „Послови” НСЗ и да рок за пријаву на конкурс истиче 25.05.2020. године.

ОМШ „ПРЕДРАГ МИЛОШЕВИЋ”
19350 Књажевац, Кеј Вељка Влаховића 19
тел. 019/730-412

Наставник клавира
Наставник хармонике
Наставник трубе

са 90% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, прописаних Законом о раду
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, прописане чланом 139. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019,
6/2020) и то да: 1. да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140. Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, број 18/2013, 2/2017,
9/2019 и 1/2020); 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да
има држављанство Републике Србије; 5. да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Докази о испуњености услова из става 1
тачка 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз
пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог
члана пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице (обавезно уписати број
телефона/маил адресу), потребно је да кандидат достави следећу документацију: кратку
биографију (CV), оверену фотокопију дипломе
одговарајућег степена и врсте стручне спреме у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника у основној музичкој
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
број 18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020), уверење о неосуђиваности кандидат прибавља у
надлежној полицијској управи МУП-а - не старије од 6 месеци, у оригиналу или овереној
Бесплатна публикација о запошљавању

копији; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених на прописаном
обрасцу са холограмом; уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци); очитану
личну карту; доказ о знању српског језика као
језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи доставља се само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику. Доказ о здравственој способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
прилаже изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна
комисија. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана
139. Закона о основама система образовања и
васпитања, у року од осам дана од дана истека
рока за пријем пријава. Кандидати који буду
изабрани у ужи избор, у року од осам дана,
биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака, о чему
ће кандидати бити обавештени путем телефона на бројеве које су навели или на наведене
имејл-адресе. Конкурсна комисија ће сачинити листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од осам дана од
дана пријема резултата психолошке процене
и обавити разговор са њима. О терминима за
разговор кандидати ће бити обавештени путем
телефона на бројеве које су навели у или на
наведене мејл-адресе. Конкурсна комисија ће
донети решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање као и пријаве оних кандидата који не испуњавају услове у погледу врсте
и степена стручне спреме. Пријавни формулар
са конкурсом траженим документима и доказима о испуњавању услова, доставити у року од
8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се достављају на адресу: Основна музичка
школа „Предраг Милошевић” Књажевац, Кеј
Вељка Влаховића 19, са назнаком „За конкурс”.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе или на телефон: 019/730412.

СРЕДЊА ШКОЛА „БРАНИСЛАВ
НУШИЋ”
18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-525

Наставник предметне наставе
угоститељство и туризам - куварство
са непуним 68% радним временом, на
неодређено време

УСЛОВИ: поред општих услова из члана 24.
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 75/14 и 113/17) 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 и 27/18 - и др. закони,
10/19 и 6/20) и то: 1. да има одговарајући степен и врсту стручне спреме сагласно чланом
140. Закона о основама система образовања и
васпитања и важећем Правилнику о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада трговина, угоститељство
и туризам(„Сл. гласник” бр. 5/15...13/18); 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
трајањуод најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање, злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-

на дела давање или примање мита; за кривична дела из групе кривична дела против полне
слободе, против правног саобраћајаи против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није ускладу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 4.
да има држављанство Републике Србије; 5 да
зна српски језик на коме се остварује образовно - васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (уписати број телефона/мејл адресу), а
потребну документацију заједно са одштампаним формуларом доставља школи. Уз пријавни формулар кандидат доставља следећу
документацију: Оверену фотокопију дипломе
(односно уверења уколико диплома није издата) о стеченом одговарајућем степену и врсти
образовања; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу
са Европским системом преноса бодова (уверење са високошколске установе, односно уверење о положеним испитима из педагогије и
психологије, односно уверењео положеним
стручном испиту/испиту за лиценцу - јер се
сматра да наставник који је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу има ово образовање) доставља кандидат који ово образовање поседују, кандидат који не поседује ово
образовање биће у обавези да га стекне у року
од једне, највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу у складу са чланом 142. став 2.
Закона о основама система образовања и васпитања; уверење о неосуђиваности надлежне полицијске управе (оригинал или оверена
фотокопија), не старије од 3 месеца; уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал
или оверена фотокопија); уколико кандидат
није стекао образовање на српском језику
доставља доказ (уверење или потврду) да је
положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе; биографију (пожељно). Доказ о здравственој способности за рад са ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос из члана 139. Закона
о основама система образовања и васпитања
у року од осам дана од дана истека рока за
пријем пријава. Кандидати који буду изабрани
у ужи избор, у року од осам дана, биће упућени
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака о чему ће кандидати
бити обавештени путем телефона на бројеве
које су навели или на наведене мејл адресе.
Конкурсна комисија ће сачинити листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема
резултата психолошке процене и обавити разговор са њима. О терминима за разговор кандидати ће бити обавештени путем телефона на
бројеве које су навели, или на наведене мејл
адресе. Конкурсна комисија ће донети решење
о избору кандидата у року од осам дана од
дана обављеног разговора. Непотпуне и неблаговремене пријаве конкурсна комисија неће
разматрати. Пријаве на конкурс са потребном
документацијом доставити поштом или лично
на адресу: Средња школа „Бранислав Нушић”
Сокобања, ул. Митрополита Михаила5, 18230
Сокобања, са назнаком „За конкурс за радно
место чистача”
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Наука и образовање

Чистачица
УСЛОВИ: поред општих услова из члана
24. Закона о раду („Службени гласник РС”,
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 75/14 и 113/17) 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 и 27/18 и др. закони, 10/19 и 6/20) и то: 1. да има
одговарајуће образовање, односно завршено
основно образовање у складу са чл. 46. ст.
3. Правилника о организацији и систематизацији радних места у СШ „Б.Нушић” (дел. бр.
012-1339/1 од 31.10.2019.); 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајањуод најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, 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 саобраћајаи
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није
ускладу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5 да зна српски језик на коме се
остварује образовно - васпитни рад. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (уписати број
телефона/мејл адресу), а потребну документацију заједно са одштампаним формуларом
доставља школи. Уз пријавни формулар кандидат доставља следећу документацију: - уверење о неосуђиваности надлежне полицијске
управе (оригинал или оверена фотокопија), не
старије од 3 месеца; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге
рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија); уколико кандидат није стекао
образовање на српском језику доставља доказ
(уверење или потврду) да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе; биографију (пожељно). Доказ о здравственој способности за рад
са ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у
радни однос из члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања у року
од осам дана од дана истека рока за пријем
пријава. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор, у року од осам дана, биће упућени на
психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака о чему ће кандидати
бити обавештени путем телефона на бројеве
које су навели или на наведене мејл адресе.
Конкурсна комисија ће сачинити листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос у року од осам дана од дана пријема
резултата психолошке процене и обавити разговор са њима. О терминима за разговор кандидати ће бити обавештени путем телефона
на бројеве које су навели, или на наведене
мејл адресе. Конкурсна комисија ће донети
решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора. Непотпуне и неблаговремене пријаве конкурсна комисија неће разматрати. Пријаве на конкурс са
потребном документацијом доставити поштом
или лично на адресу: Средња школа „Бранислав Нушић” Сокобања, ул. Митрополита Михаила бр. 5, 18230 Сокобања, са назнаком „За
конкурс - чистачица”
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

19000 Зајечар, Књегиње Љубице 3-5

Обавештење:рок за пријаву на конкурс за избор
наставника ужестручних предмета Медицинске
школе Зајечар, објављен у листу „Послови”
број 872 од 11.03.2020. године продужава се
за 30 дана од дана престанка ванредног стања,
односно до 06.јуна 2020. године, а у складу са
Уредбом о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања („Сл.гл. РС”
број 41/20 и 43/20).

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Обавештење:у складу са уредбом о примени
рокова у управним поступцима за време ванредног стања ,,Службени ГласникРС”бр.41/20
и 43/20,и Инструкцијамао конкурсима објављеним непосредно пре или за време ванредног
стања,Министарства просвете, науке итехнолошког развоја,инстукције бр. 610-00326/2020-4 од 12.05.2020. год. Рок за пријаву
кандидата на објављени конкурс за директора школе и конкурс за наставника хармонике, а који су објављени у листу ,,Послови” од
11.03.2020.год. продужава се 30 дана од дана
престанка ванредног стања, односно рок за
пријаве на напред наведене конкурсе истиче
06.јуна2020.год.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЉУБИЦА
РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА“
19000 Зајечар, Ђердапска бб

Сервирка

са непуним радним временом 78% на
неодређено време
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24. Закона о раду, кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл.
139. Закона о основама система образовања и
васпитања, и то: да има одговарајуће образовање и то сходно члану 45. Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ”Љубица Радосављевић Нада” у Зајечару; да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министрства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријаним формуларом достављају
школи. Уз пријавни формулар на конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију са
адресом и контакт телефоном; доказ о стеченом одговарајућем образовању сходно чл. 45.
Правилника о организацији и ситематизацији
послова у ОШ”Љубица Радосављевић Нада” у
Зајечару (Дел.бр. 234 од 20.03.2018. године) средње образовање у трајању од две или три
године, и то кувар; изузетно:- основно образовање и радно искуство на тим пословима стече-

но до дана ступања на снагу Уредбе о Каталогу
радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору (оверена фотокопија доказа о стеченом средњем образовању,
односно изузетно оверена фотокопија доказа
о стеченом основном образовању, као и оригинал потврде, не старије од шест месеци од дана
расписивања конкурса, о радном искуству на
пословима сервирке до дана 08.09.2017. године); доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана
139. став 1. тачка 3) Закона и за кога није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (потврда, уверење или други документ издат од стране МУП-а РС - оригинал не
старији од 6 месеци); доказ да кандидат има
држављанство Републике Србије (оригинал
уверења - не старији од шест месеци); доказ о
познавању српског језика, као језика на коме се
остварује 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 - оригинал или оверена фотокопија). Лекарско уверење којим се
потврђује да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о
раду. Школа није у обавези да враћа конкурсну
документацију.Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава која је непосредно предата Школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти
у облику препоручене пошиљке. Ако последњи
дан рока пада у недељу или на дан државног
празника, или у неки други дан кад Школа не
ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи све прилоге који се захтевају у
конкурсу, у складу са Законом и подзаконским
актима. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријава се може
поднетиу просторијама школе или предати
препорученом поштом на адресу: ОШ”Љубица
Радосављевић Нада” у Зајечару, ул. Ђердапска
бб, 19000 Зајечар, у затвореној коверти са назнаком „за комисију за избор“.Рок за подношење
пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Информације о конкурсу могу
се добити непосредно у школи, као и на телефон 019/442-112.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ
„ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ“
19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Дефектолог васпитач у дому у
посебним условима рада
2 извршиоца

УСЛОВИ: Чланом 154. став 1, Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр.88/2017, 27/2018 -и др. закон
10/2019, 27/2018-и др. закон и 6/2020) прописано је да се пријем у радни однос на неодређено
време вршина основу конкурса који расписује
директор, а ставом 2 да директор доноси одлуку о расписивању конкурса. Школа за основно и средње образовање „Јелена Мајсторовић” на основу Сагласности Радне подгрупе за
праћење ангажовања запослених у установама
образовања и васпитања у шк.2019/2020.на
нивоу Школске управе Зајечар бр.915-424-6100011/2020-12 од 05.02.2020. добијене на основу:Закључка Комисије 51 број 112-689/2020 од
31.1.2020., Одлуке Радне подгрупе за праћење
ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у шк.2019/2020.на нивоу
Школске управе Зајечар, донете на Ванред-
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ном састанку од 20.01.2020. у Школској управи Зајечар, и чл.153,ст.7 Закона о основама
система образовања и васпитања(„Сл. гласник
РС”, бр.88/2017, 27/2018 -и др. закон 10/2019,
27/2018-и др. закон и 6/2020), Школа је добила сагласност за расписивање конкурса на
неодређено време за радно место Дефектолог
васпитач у дому у посебним условима рада са
пуним радним временом, односно 100% радног
времена,2 извршиоца. Конкурс ће спроводити
конкурсна комисија, која ће бити формирана
посебним решењем, на основу чл.154. став 3
Закона.Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Потребну документацију заједно са одштампаним формуларом достављају школи.Кандидати
морају испуњавати услове за заснивање радног
односа у складу са чл.139. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл.
РС” 88/2017, 27/2018 - и др. закони, 10/2019,
6/2020.) и то ако: има одговарајуће образовање;има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике
Србије; зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад, 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).
Кандидат треба да поседује одговарајуће образовање изчл. 140. ст 1 и 2, Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл.
РС” 88/2017, 27/2018 - и др. закони, 10/2019,
6/2020.),-Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије)
и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.), члана 9. Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом
(„Сл.гл.РС - Просветни гласник”, бр.17/2018) и
чл.3.Правилника о врсти образовања васпитача
и стручних сарадника и условима и критеријумима за избор стручног сарадника - асистента у
дому ученика („Сл. гл. РС” бр.77/2014).
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати
достављају следећу документацију: кандидат доставља и биографске податке, односно
радну биографију (ЦВ); извод из матичне књиге рођених (оверену фотокопију); уверење о
држављанству РС (оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
уверење из казнене евиденције МУП-а да није
Бесплатна публикација о запошљавању

осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања - не старије од 6 месеци (оригинал или
оверену фотокопију; уверење из 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); 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); оверен
препис или оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за лиценцу - дозволу за рад,
уколико кандидат има лиценцу и очитануличну
карту. 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 фотокопијама. Рок за подношење
пријаве 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”
Пријаве се подносе непосредно или путем
поште на адресу школе:ШОСО „Јелена Мајсторовић” Зајечар,Тимочке буне 14, 19000 Зајечар,
са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос”.
Контакт телефон: 019/429744 - секретар школеНеблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. По завршетку конкурса примљена
документација се не враћа кандидатима.У складу са наведеним одлучено је као у диспозитиву
одлуке.

Наставник предметне наставе у
посебним условима рада
- енглески језик

са пуним радним временом, односно
100% радног времена
УСЛОВИ: Чланом 154. став 1, Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр.88/2017, 27/2018 -и др. закон
10/2019, 27/2018-и др. закон и 6/2020) прописано је да се пријем у радни однос на неодређено
време вршина основу конкурса који расписује
директор, а ставом 2 да директор доноси одлуку о расписивању конкурса. Школа за основно и средње образовање „Јелена Мајсторовић” на основу Сагласности Радне подгрупе за
праћење ангажовања запослених у установама
образовања и васпитања у шк.2019/2020.на
нивоу Школске управе Зајечар бр.915-424-6100015/2020-12 од 27.02.2020. добијене на основу:Закључка Комисије 51 број 112-1530/2020 од
21.2.2020., Одлуке Радне подгрупе за праћење
ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у шк.2019/2020.на нивоу
Школске управе Зајечар, донете на Ванредном састанку од 11.02.2020. у Школској управи Зајечар, и чл.153,ст.7 Закона о основама
система образовања и васпитања(„Сл. гласник
РС”, бр.88/2017, 27/2018 -и др. закон 10/2019,
27/2018-и др. закон и 6/2020), Школа је добила сагласност за расписивање конкурса на
неодређено време за радно место Наставник
предметне наставе у посебним условима рада
- Енглески језик са пуним радним временом,
односно 100% радног времена,1 извршилац.
Конкурс ће спроводити конкурсна комисија,
која ће бити формирана посебним решењем,
на основу чл.154. став 3 Закона.Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Потребну документацију заједно са одштампаним формуларом
достављају школи.Кандидати морају испуњавати услове за заснивање радног односа у
складу са чл.139. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гл. РС” 88/2017,
27/2018 - и др. закони, 10/2019, 6/2020.) и то

ако: има одговарајуће образовање; има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; има
држављанство Републике Србије; зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад, 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). Кандидат треба да поседује
одговарајуће образовање изчл. 140. ст 1 и 2,
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” 88/2017, 27/2018 - и др.
закони, 10/2019, 6/2020.),-Наставник, васпитач
и стручни сарадник јесте лице које је стекло
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године.), члана 5. Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и
инвалидитетом („Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр.17/2018).ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: кандидат доставља и биографске податке,
односно радну биографију (ЦВ); извод из матичне књиге рођених (оверену фотокопију); уверење о држављанству РС (оверену фотокопију);
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење из казнене евиденције МУП-а
да није осуђиван правноснажном пресудом за
наведена кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања - не старије од 6 месеци
(оригинал или оверену фотокопију; уверење из
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); 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);
оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу - дозволу
за рад, уколико кандидат има лиценцу и очитануличну карту. 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 фотокопијама. У
поступку одлучивања о избору кандидата комисија врши ужи избор кандидата које упућује на
претходну проверу психофизичких способности
за рад са ученицима, коју врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизова20.05.2020. | Број 882 |

229

Наука и образовање

них поступака. Рок за подношење пријаве 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Пријаве се подносе непосредно или путем поште на адресу школе:ШОСО
„Јелена Мајсторовић” Зајечар Тимочке буне 14,
19000 Зајечар, са назнаком „Конкурс за пријем
у радни однос”. Контакт телефон: 019/429744
- секретар школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. По завршетку
конкурса примљена документација се не враћа
кандидатима.У складу са наведеним одлучено
је као у диспозитиву одлуке.

Наставник практичне наставе у
посебним условима рада образовни
профил текстилство и кожарство
УСЛОВИ: Чланом 154. став 1, Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр.88/2017, 27/2018 - и др. закон 10/2019,
27/2018 - и др. закон и 6/2020) прописано је
да се пријем у радни однос на неодређено
време вршина основу конкурса који расписује
директор, а ставом 2 да директор доноси одлуку о расписивању конкурса. Школа за основно и средње образовање „Јелена Мајсторовић” на основу Сагласности Радне подгрупе за
праћење ангажовања запослених у установама
образовања и васпитања у шк. 2019/2020. на
нивоу Школске управе Зајечар бр.915-424-6100012/2020-12 од 11.02.2020. добијене на основу:Закључка Комисије 51 број 112-998/2020 од
07.02.2020., Одлуке Радне подгрупе за праћење
ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у шк.2019/2020.на нивоу
Школске управе Зајечар, донете на Ванредном
састанку од 30.01.2020. у Школској управи Зајечар, и чл. 153, ст. 7 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - и др. закон 10/2019, 27/2018
- и др. закон и 6/2020), Школа је добила сагласност за расписивање конкурса на неодређено
време за радно место - Наставник практичне
наставе у посебним условима рада образовни профил Текстилство и кожарство са пуним
радним временом (100%) - 1 извршилац Конкурс ће спроводити конкурсна комисија, која ће
бити формирана посебним решењем, на основу чл.154. став 3 Закона.Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Потребну документацију
заједно са одштампаним формуларом достављају школи.Кандидати морају испуњавати
услове за заснивање радног односа у складу са
чл.139. Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС” 88/2017, 27/2018 и др. закони, 10/2019, 6/2020.) и то ако: има
одговарајуће образовање;има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство
Републике Србије; зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад, 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). Кандидат треба да поседује одгова-

230

| Број 882 | 20.05.2020.

рајуће образовање изчл. 140. ст 1 и 2, Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гл. РС” 88/2017, 27/2018 - и др. закони,
10/2019, 6/2020),-Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године), члана 7. Правилника о врсти
стручне спреме наставника стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама за
ученике лако ментално ометене у развоју („Сл.
гл. РС - Просветни гласник” бр. 1/95, 24/2004,
10/2009 и 2/2012).
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати
достављају следећу документацију: кандидат доставља и биографске податке, односно
радну биографију (ЦВ); извод из матичне књиге рођених (оверену фотокопију); уверење о
држављанству РС (оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
уверење из казнене евиденције МУП-а да није
осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања - не старије од 6 месеци (оригинал или
оверену фотокопију; уверење из 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); 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); оверен
препис или оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за лиценцу - дозволу за рад,
уколико кандидат има лиценцу и очитануличну
карту. 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 фотокопијама. Рок за подношење
пријаве 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Пријаве се подносе
непосредно или путем поште на адресу школе:
ШОСО „Јелена Мајсторовић” Зајечар Тимочке
буне 14, 19000 Зајечар, са назнаком „Конкурс
за пријем у радни однос”. Контакт телефон:
019/429744 - секретар школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. По
завршетку конкурса примљена документација
се не враћа кандидатима.У складу са наведеним
одлучено је као у диспозитиву одлуке.

Наставник практичне наставе у
посебним условима рада образовни
профил текстилство и кожарство
са непуним радним временом (92%)

УСЛОВИ: чланом 154. став 1, Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - и др. закон
10/2019, 27/2018 - и др. закон и 6/2020) прописано је да се пријем у радни однос на
неодређено време вршина основу конкурса
који расписује директор, а ставом 2 да директор доноси одлуку о расписивању конкурса.
Школа за основно и средње образовање „Јеле-

на Мајсторовић” на основу Сагласности Радне
подгрупе за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у
шк.2019/2020.на нивоу Школске управе Зајечар
бр.915-424-61-00015/2020-12 од 27.02.2020.
добијене на основу:Закључка Комисије 51 број
112-1530/2020 од 21.02.2020., Одлуке Радне
подгрупе за праћење ангажовања запослених
у установама образовања и васпитања у шк.
2019/2020. на нивоу Школске управе Зајечар,
донете на Ванредном састанку од 11.2.2020. у
Школској управи Зајечар, и чл. 153, ст. 7 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- и др. закон 10/2019, 27/2018 - и др. закон
и 6/2020), Школа је добила сагласност за расписивање конкурса на неодређено време за
радно место - Наставник практичне наставе
у посебним условима рада образовни профил
Текстилство и кожарство са непуним радним
временом (92%) - 1 извршилац Конкурс ће
спроводити конкурсна комисија, која ће бити
формирана посебним решењем, на основу
чл.154. став 3 Закона.Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Потребну документацију
заједно са одштампаним формуларом достављају школи.Кандидати морају испуњавати
услове за заснивање радног односа у складу са
чл.139. Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС” 88/2017, 27/2018 - и
др. закони, 10/2019, 6/2020.) и то ако:има одговарајуће образовање; има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство
Републике Србије; зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад, 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). Кандидат треба да поседује одговарајуће
образовање изчл. 140. ст 1 и 2, Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл.
РС” 88/2017, 27/2018 - и др. закони, 10/2019,
6/2020), - Наставник, васпитач и стручни
сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће
високо образовање: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.), члана 7. Правилника
о врсти стручне спреме наставника стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама за ученике лако ментално ометене у
развоју („Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр.
1/95, 24/2004, 10/2009 и 2/2012).
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ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати
достављају следећу документацију: кандидат доставља и биографске податке, односно
радну биографију (ЦВ); извод из матичне књиге рођених (оверену фотокопију); уверење о
држављанству РС (оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
уверење из казнене евиденције МУП-а да није
осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139. став 1 тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања - не старије од 6 месеци (оригинал или
оверену фотокопију; уверење из 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); 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); оверен
препис или оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за лиценцу - дозволу за рад,
уколико кандидат има лиценцу и очитануличну
карту. 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 фотокопијама. Рок за подношење
пријаве 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Пријаве се подносе
непосредно или путем поште на адресу школе:ШОСО „Јелена Мајсторовић” Зајечар Тимочке
буне 14, 19000 Зајечар, са назнаком „Конкурс
за пријем у радни однос”. Контакт телефон:
019/429744 - секретар школе.Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. По
завршетку конкурса примљена документација
се не враћа кандидатима.У складу са наведеним
одлучено је као у диспозитиву одлуке.

СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Наставник машинске групе предмета
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат за поменуто радно место
поред општих услова из члана 24. Закона о раду
(„Службени гласник РС” бр.24/05, 61/05, 54/09,
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) за заснивање радног односа
мора да испуњава и услове прописане чланом
139. („Сл. гласник” бр. 88/17 и 27/18 - и др. закони, 10/19 и 6/20) и то: 1)да има одговарајуће
образовање у складу са чланом 140. став 1. и
став 2. Закона о основама система образовања
и васпитања и важећем Правилнику о степену и
врсти образовања наставника, струцних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала
(„Сл. гласник” бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016,
2/2017, 3/2017, 8/2017 4/2018, 18/2018, 1/2019
и 9/2019): односно: -дипломирани машински
инжењер; -дипломирани инжењер машинства;
- мастер инжењер машинства-претходно завршене студије првог степена-основне академске
студије у области машинског инжењерства. 2)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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 правом, без обзира на изречену
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кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5)
да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (уписати
број телефона/мејл адресу). Уз пријавни формулар кандидат доставља следећу документацију: -оверену фотокопију дипломе (односно
уверења уколико диплома није издата) о стеченом одговарајућем степену и врсти образовања;
доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе
у установи у складу са Европским системом преноса бодова (уверење са високошколске установе, односно уверење о положеним испитима
из педагогије и психологије, односно уверење
о положеном стручном испиту/испиту за лиценцу - јер се сматра да наставник који је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу има
ово образовање) доставља кандидат који ово
образовање поседују, кандидат који не поседује ово образовање биће обавезан да га стекне
у року од једне, највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу у складу са чланом 142. став
2. Закона о основама система образовања и васпитања; - уверење о неосуђиваности надлежне полицијске управе (оригинал или оверена
фотокопија), не старије од 3 месеци, - уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци, - извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал
или оверена фотокопија), -уколико кандидат
није стекао образовање на српском језику доставља доказ (уверење или потврду) да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; -биографија.
Доказ о здравственој способности за рад са
ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Доказ о здравственој способности за
рад са ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139. Закона о основама система
образовања и васпитања у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од
осам дана, биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака о чему ће кандидати бити обавештени
путем телефона на бројеве које су навели или
на наведене мејл адресе. Конкурсна комисија ће
сачинити листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана
од дана пријема резултата психолошке процене и обавити разговор са њима. О терминима
за разговор кандидати ће бити обавештени
путем телефона на бројеве које су навели или
на наведене мејл адресе. Конкурсна комисија ће
донети решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора. Неблаговремене и непотпуне пријаве конкурсна комисија неће разматрати. Пријаве за конкурс са
потребном документацијом доставити поштом
или лично на адресу: Средња школа „Никола
Тесла” Бољевац, ул. Кнеза Милоша 13, 19370
Бољевац, са назнаком: „ЗА КОНКУРС” - за радно
место наставника машинске групе предмета” у
року од 8 дана о дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”. Информације о конкурсу
могу се добити од секретара школе путем телефона 030/463-391.

СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Секретар школе
УСЛОВИ: Кандидат за поменуто радно место
поред општих услова из члана 24. Закона о
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/18
- аутентично тумачење) за заснивање радног
односа мора да испуњава и услове прописане
чланом 132. став 2., 139. и 140. став 1. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник” бр. 88/17 и 27/18 - и др. закони,
10/19 и 6/20) и то:
1) поседује одговарајуће високо образовање из
области правних наука у складу са чланом 140 .
став 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) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат попуњаваја
формулар за пријем у радни однос у установи
образовања и васпитања који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (уписати
број телефона/мејл адресу). Уз пријавни формулар кандидат доставља следећу документацију: - оверену фотокопију дипломе (односно
уверења уколико диплома није издата) о стеченом одговарајућем степену и врсти образовања; - уверење о неосуђиваности надлежне полицијске управе (оригинал или оверена
фотокопија), не старије од 3 месеца, - уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија), не старије од 6 месеца, - извод из
матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија), - уколико кандидат није стекао образовање на српском језику
доставља доказ (уверење или потврду) да је
положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе; биографија. Доказ о здравственој способности за
рад са ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност улова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139. Закона о основама система
образовања и васпитања у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од
осам дана, биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака о чему ће кандидати бити обавештени
путем телефона на бројеве које су навели или
на наведене мејл адресе. Конкурсна комисија
ће сачинити листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке
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процене и обавити разговор са њима. О терминима за разговор кандидати ће бити обавештени путем телефона на бројеве које су навели
или на наведене мејл адресе. Конкурсна комисија ће донети решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора. Неблаговремене и непотпуне пријаве конкурсна комисија неће разматрати. Пријаве за
конкурс са потребном документацијом доставити поштом или лично на адресу: Средња школа
„Никола Тесла” Бољевац, ул. Кнеза Милоша 13,
19370 Бољевац, са назнаком: „за конкурс - за
радно место секретара школе” у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”.
Информације о конкурсу могу се добити путем
телефона 030/ 463-391.

СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Педагог школе

са 100% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
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, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове
прописане чланом 139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др закони,
10/19 и 6/20), односно да: 1) има одговарајуће
образовање у складу са чланом 140. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др.
закони, 10/19 и 6/20), које је стекао на: а)на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: - студије другог степена из научне, односно друге стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; - студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинрне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;
- на основним студијама у трајањуод најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Изузетно, наставник и васпитач јесте и
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичко струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишим оразовањем.У складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији („Службени гласник
РС - Просветни гласник” бр. 15/2013, 11/2016,
2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019) и Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама
(„Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник” бр. 8/15, 11/16, 13/16, 2/17,
13/18 и 7/19): - дипломирани педагог, - професор педагогије, -дипломирани школскипсихолог, - педагог, - дипломирани педагог, - мастер,
- мастер педагог. 2) 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 казназатвора у трајању
од најмање три месеца или које је осуђено за;
кривична дела насиље у породици; одузимање
малолетног лица; запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
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на дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изрчену кривичну санкцију, ни лице за које је у складу са
законом утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна
српски језики језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњаваја
формулар за пријем у радни однос у установи
образовања и васпитања који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (уписати
број телефона/мејл адресу). Уз пријавни формулар кандидат доставља следећу документацију: - оверену фотокопију дипломе (односно
уверења уколико диплома није издата) о стеченом одговарајућем степену и врсти образовања; уверење о неосуђиваности надлежне полицијске управе (оригинал или оверена
фотокопија), не старије од 3 месеца, уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не старије од 6 месеца, - извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал
или оверена фотокопија), - уколико кандидат
није стекао образовање на српском језику доставља доказ (уверење или потврду) да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; биографија.
Уверења која се достављају не смеју бити старија од 6 месеци. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност улова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139. Закона о основама система
образовања и васпитања у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од
осам дана, биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака о чему ће кандидати бити обавештени
путем телефона на бројеве које су навели или
на наведене мејл адресе. Конкурсна комисија
ће сачинити листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке
процене и обавити разговор са њима. О терминима за разговор кандидати ће бити обавештени путем телефона на бројеве које су
навели или на наведене мејл адресе. Конкурсна комисија ће донети решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног
разговора.Лекарско уверење - доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима изабрани кандидат
ће доставитипре закључења уговора о раду.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати уразматрање.
Информације о конкурсу могу се добитина следећи број телефона:030 /463-391. Пријаве се
достављају на адресу: средња школа „никола
тесла” Бољевац, Ул. Кнеза Милоша број 13,
19370 бољевац, са назнаком „за конкурс-за радно место педагога школе”.

ЗРЕЊАНИН
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАВА СУДАРСКИ”
Нови Бечеј

Спремачица

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених
Законом, кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1) да има завршену основну школу;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна

затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за 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 правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије.
Уз пријаву кандидат прилаже следећу документацију (у оригиналу или оверену фотокопију):
одштампан и попуњен пријавни формулар са
званичне странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; оверен препис
дипломе о стручној спреми; извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци);
уверење о држављанству РС (не старије од 6
месеци); 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 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве
са приложеним, а неовереним фотокопијама,
неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

23216 Банатско Карађорђево
Солунских добровољаца 19

Наставник српског као нематерњег
језика
за рад у издвојеном одељењу у Торди

Наставник енглеског језика

за рад у матичној школи у Банатском
Карађорђеву и у издвојеном одељењу у
Честерегу, са 87,77% радног времена

Наставник енглеског језика

за рад у издвојеном одељењу у Торди, са
95,55% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које поред општих услова прописаних
Законом о раду испуњава и посебне услове прописане чланом 139. Закона о основама система образовања и васпитања, и то ако: 1. има
одговарајуће образовање; 2. има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање;4. има
држављанство Републике Србије; 5. зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати за наставника енглеског
језика и српског као нематерњег језика треба
да имају одговарајуће високо образовање прописано чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, као и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл.
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гласник РС - Просветни гласник”, број 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18,
11/19), за наведене послове. У смислу члана
141. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број
88/17, 27/18, 10/19, 6/20), кандидат за радно
место наставника енглеског језика у издвојеном одељењу у Торди подноси и доказ о знању
мађарског језика, односно оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем, вишем
или високом образовању на мађарском језику
или оверену фотокопију уверења о положеном
испиту из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Кандидати уз одштампан
попуњени пријавни формулар треба да доставе: а) оверену фотокопију дипломе, односно
сведочанства о стеченом одговарајућем образовању; б) уверење да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; в) уверење о
држављанству Републике Србије; г) извод из
матичне књиге рођених; д) доказ о знању српског, односно мађарског језика (доставља кандидат који одговарајуће образовање није стекао
на српском језику), ђ) радну биографију. Сви
документи се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији. Кандидати који буду изабрани
у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима.
Лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Пријава на конкурс са комплетном
документацијом доставља се лично или поштом
на адресу: Основна школа „Никола Тесла”,
Банатско Карађорђево, Солунских добровољаца
19, 23216 Банатско Карађорђево, са назнаком
„За конкурс”. Рок за пријављивање на конкурс
је 10 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”. Непотпуне, недопуштене и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Ближа обавештења могу се добити
на телефон бр. 023/835-058.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА”
ЕЛЕМИР-ТАРАШ
23208 Елемир, Жарка Зрењанина 45
тел. 023/737-708

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о
раду („Службени гласник РС” број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС) кандидат треба да испуњава и услове утврђене у члану 139 Закона о основама система образовања
и васпитања (даље: Закон), а то су: 1. да има
одговарајуће образовање и то: А) први степен
образовања - завршена основна школа, 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одуБесплатна публикација о запошљавању

зимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. да има држављанство Републике Србије, 5. да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс, кандидат је дужан да обавезно достави: 1.пријавни формулар, 2. доказ
о одговарајућем образовању, а) оверена фотокопија дипломе/уверења траженог степена и
врсте образовања, 3. уверење о држављанству
- оригинал или оверена фотокопија, 4. извод из
матичне књиге рођених - оригинал или оверена
фотокопија, 5. доказ да није осуђиван (за горе
наведена дела у тачки 3) који није старији од 6
месеци - оригинал или оверена фотокопија, 6.
доказ да је стекао образовање на српском језику (диплома/уверење издато на српском језику
која се приложи као доказ под тачком 2. сматра
се доказом о знању српског језика под тачком
6), лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (оригинал или оверену фотокопију)
доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом
доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139. Закона, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема
резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је до 06.06.2020. године. Пријаве слати на
адресу школе: ОШ „Светозар Марковић Тоза”,
Жарка Зрењанина 45, 23208 Елемир, са назнаком „За конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне
информације обратити се секретару школе на
телефон 023/737-708.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА”
ЕЛЕМИР-ТАРАШ
23208 Елемир, Жарка Зрењанина 45
тел. 023/737708

Сервирка
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о
раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС) кандидат треба да испуњава и услове утврђене у
члану 139 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) а то су: 1. да
има одговарајуће образовање и то: а) средња
стручна спрема или, б) други или трећи степен
стручне спреме куварске струке, 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, 3. да није осуђива-

но правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
4. да има држављанство Републике сСбије, 5.
да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан да обавезно достави:
1. пријавни формулар, 2. доказ о одговарајућем
образовању, а) оверена фотокопија дипломе/
уверења траженог степена и врсте образовања,
3. уверење о држављанству-оригинал или оверена фотокопија, 4. извод из матичне књиге
рођених - оригинал или оверена фотокопија, 5.
доказ да није осуђиван (за горе наведена дела
у тачки 3.) који није старији од 6 месеци - оригинал или оверена фотокопија, 6. доказ да је
стекао образовање на српском језику (диплома/
уверење издато на српском језику која се приложи као доказ под тачком 2. сматра се доказом
о знању српског језика под тачком 6). Лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(оригинал или оверену фотокопију) доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Услови тражени овим конкурсом доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139. Закона, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема
резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је до 06.06.2020. године. Пријаве слати на
адресу школе: ОШ „Светозар Марковић Тоза”,
Жарка Зрењанина 45, 23208 Елемир, са назнаком „За конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне
информације обратити се секретару школе на
телефон: 023/737-708.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА”
ЕЛЕМИР-ТАРАШ
23208 Елемир, Жарка Зрењанина 45
тел. 023/737-708

Наставник српског језика - Тараш

на одређено време ради замене
запосленог преко 60 дана, на радном
месту професор српске књижевности
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о
раду („Службени гласник РС” број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС) кандидат треба да испуњава и услове утврђене у чла20.05.2020. | Број 882 |
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ну 139, 140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и у
члану 3 став 1 тачка 3 подтачка 1 Правилника о
степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи, а то су:
1. да има одговарајуће образовање и то: А)
високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер, струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују, целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, (мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за,
одговарајући предмет, односно групу предмета); или Б) високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10.септембра 2005. године. Изузетно:
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим
одговарајућим високим, образовањем на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од 3 године или
вишим образовањем. Наставник, васпитач и
стручни сарадник мора имати образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова (члан
142. став 1. Закона). Ово 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. 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
члана 142. став 1. Закона. Послове наставника,
васпитача и стручног сарадника може да
обавља лице које има дозволу за рад (лиценцу). Без лиценце послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља: 1.
приправник (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи), 2. лице које
испуњава услове за наставника, васпитача и
стручног сарадника са радним, стажом стеченим ван установе, под условима и на начин
утврђеним за приправнике, (најдуже 2 године
од дана заснивања радног односа у установи),
3.лице које је засновало радни однос на
одређено време ради замене одсутног, запосленог (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи), 4. сарадник у предшколској установи (ако има образовање из члана
142 Закона), 5. педагошки и андрагошки асистент и помоћни наставник. Потребна стручна
спрема је: 1) професор српског језика и књижевности, 2) професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком, 3) професор
српске књижевности и језика, 4) професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу, 5) дипломирани филолог српског језика
са јужнословенским језицима, 6) дипломирани
филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, 7) професор, односно
дипломирани филолог за српскохрватски језик
и југословенску књижевност, 8) професор,
односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и српскохрватски језик, 9) професор српскохрватског језика и опште лингвистике, 10) професор за српскохрватски језик са
јужнословенским језицима, 11) професор српскохрватског језика са источним и западним
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словенским језицима, 12) професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за
наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или румунском језику, 13) професор,
односно дипломирани филолог за југословенску
и општу књижевност, 14) професор југословенске књижевности са страним језиком, 15)
дипломирани филолог за књижевност и српски
језик, 16) дипломирани филолог за српски језик
и књижевност, 17) професор српског језика и
књижевности у одељењима за националне
мањине, 18) професор српског језика и српске
књижевности, 19) дипломирани компаратиста,
20) мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и
језик, Српска књижевност и језик са општом
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком), 21) мастер професор језика и
књижевности (студијски програми: Српски језик
и књижевност, Српска књижевност и језик,
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика),
Филологија, модули: Српски језик и Српски
језик и компаративна књижевност), (22) професор српскохрватског језика и књижевности; (23)
мастер филолог из области филолошких наука;
(24) професор југословенске књижевности и
српског језика 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. да има држављанство републике србије, 5. да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан
да обавезно достави: 1. пријавни формулар,
2.доказ о одговарајућем образовању, а) оверена фотокопија дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања, 3.уверење о
држављанству-оригинал или оверена фотокопија, 4. извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, 5. доказ да није
осуђиван (за горе наведена дела у тачки 3.)
који није старији од 6 месеци - оригинал или
оверена фотокопија, 6. доказ да је стекао образовање на српском језику (диплома/уверење
издато на српском језику која се приложи као
доказ под тачком 2. сматра се доказом о знању
српског језика под тачком 6), лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (оригинал
или оверену фотокопију) доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
из члана 139. Закона, у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати
који су изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања

применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у
року од осам дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је до 06.06.2020. године. Пријаве слати на
адресу школе: ОШ „Светозар Марковић Тоза”,
Жарка Зрењанина 45, 23208 Елемир, са назнаком „За конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне
информације обратити се секретару школе на
телефон 023/737-708.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА”
ЕЛЕМИР-ТАРАШ
23208 Елемир, Жарка Зрењанина 45
тел. 023/737708

Васпитач - вртић

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
ради замене запослене преко 60 дана на
радном месту - васпитач
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у
радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” број 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС)
кандидат треба да испуњава и услове утврђене у члану 39 Закона о предшколском васпитању и образовању „ Сл. гласник РС „ бр. 18/10,
101/17,113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон и
10/2019 (даље: Закон) а то су: 1. да има одговарајуће образовање и то: А) шести степен образовања Б) васпитач деце предшколског узраста,
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. 4. да има држављанство републике
Србије, 5. да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно васпитни рад. уз пријаву
на конкурс, кандидат је дужан да обавезно достави: 1. пријавни формулар, 2. доказ о одговарајућем образовању, а) оверена фотокопија
дипломе/уверења траженог степена и врсте
образовања, 3.уверење о држављанству-оригинал или оверена фотокопија, 4. извод из
матичне књиге рођених - оригинал или оверена
фотокопија, 5. доказ да није осуђиван (за горе
наведена дела у тачки 3.) који није старији од 6
месеци - оригинал или оверена фотокопија, 6.
доказ да је стекао образовање на српском језику, (диплома/уверење издато на српском језику
која се приложи као доказ под тачком 2. сматра
се доказом о знању српског језика под тачком
6), лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (оригинал или оверену фотокопију)
доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом
доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
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заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139. Закона, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема
резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је до 06.06.2020. године. Пријаве слати на
адресу школе: ОШ „Светозар Марковић Тоза”,
Жарка Зрењанина 45, 23208 Елемир, са назнаком „За конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне
информације обратити се секретару школе на
телефон 023/737-708.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
23000 Зрењанин, Иве Војновића 27/б
тел. 023/542-348

Сервирка
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане у чл. 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
је стекао одговарајуће образовање:предвиђено
Правилником о организацији и систематизацији
послова ОШ „Доситеј Обрадовић” - да има трећи
или четврти степен стручне спреме прехрамбене 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 изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање мита или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 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. Кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно
са попуњеним и одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз попуњен пријавни
формулар треба приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; кратку биографију; 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 старије од 6 месеци); уверење из
основног суда да против 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 злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
Бесплатна публикација о запошљавању

против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не
старије од 6 месеци); доказ о знању српског
језика као и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ кандидат
доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику); доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду). Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве без потребне документације, као и фотокопије докумената које
нису оверене, неће се разматрати. Пријаве на
конкурс доставити лично или поштом на адресу:
Основна школа „Доситеј Обрадовић”, Иве Војновића 27/Б, Зрењанин, са назнаком „За конкурс за
пријем у радни однос сервирке”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе радним данима од 9 до 13 часова, лично
или путем телефона: 023/542-348.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
23210 Житиште, Трг ослобођења 2

Рок за пријаву кандидата на конкурс објављен у
публикацији „Послови” дана 11.03.2020. године
продужава се 30 дана од дана престанка ванредног стања, односно до 06. јуна 2020. године,
у складу са Уредбом о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања
(„Службени гласник РС” број 41/20, 43/20).

ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ”
23262 Томашевац, Трг слободе 8
тел. 023/871-005

Наставник математике
са 88,89% норме

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за
заснивање радног односа прописаних Законом
о раду, мора испуњавати и посебне услове прописане чл. 139. и 140. ст. 1. и ст. 2. Закона и
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 - даље: Правилник), и
то: 1. одговарајуће високо образовање у смислу чл. 140 Закона, за наставника, васпитача и
стручног сарадника и Правилника, тачније кандидат мора имати једно од следећих звања: 1.
професор математике, 2. дипломирани математичар, 3. дипломирани математичар за теоријску математику и примене, 4. дипломирани
математичар за рачунарство и информатику,
5. дипломирани математичар-информатичар,
6. професор математике и рачунарства, 7.
дипломирани математичар за математику економије, 8. професор информатике-математике, 9. дипломирани математичар-астроном, 10.
дипломирани математичар-примењена математика, 11. дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом Основи
геометрије), 12. дипломирани информатичар,
13. мастер математичар, 14. мастер професор
математике, 15. мастер професор математике и физике, 16.мастер професор математике
и информатике, 17. мастер професор физике
и математике, 18. мастер професор информатике и математике, 19. дипломирани пеофесор
математике-мастер, 20. дипломирани математичар-мастер, 21. дипломирани инжењер
математике-мастер (са изборним предметом
Основи геометрије), 22. дипломирани математичар-професор математике, 23. дипло-

мирани математичар-теоријска математика,
24. дипломирани инжењер математике (са
изборним предметом Основи геометрије), 25.
професор хемије-математике, 26.професор
географије-математике, 27.професор физике-математике, 28.професор биологије-математике, 29. професор математике-теоријско усмерење, 30. професор математике-теоријски смер,
31.дипломирани математичар и информатичар,
32. дипломирани математичар-механичар, 33.
мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет). Лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани мастер, треба да
имају завршене основне академске студије на
студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним
испитом из предмета геометрија или основи
геометрије) или двопредметне наставе математике и физике, односно математике и информатике. Одговарајуће образовање подразумева и образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. 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 наведено образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина. Остали услови: поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; држављанство Републике
Србије; знање српског језика и језика на коме
се остварује 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 малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
лице није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да поднесе: 1. оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању,
2.извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), 3. уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци),
4.доказ о знању српског језика и језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на тим језицима); 5.уверење из казнене евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван за
кривична дела прописана чланом 139. Закона; 6. кратку биографију, 7.пријавни формулар
са званичне интернет странице министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима (оригинал или оверена фотокопија,
не старија од 6 месеци) кандидат је дужан да
прибави пре закључења уговора о раду. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана од поновног
објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање али
најкасније до 06. јуна 2020. године. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве достављати лично или путем поште на
адресу: ОШ „Младост” Томашевац, Трг слободе
бр. 8, 23262 Томашевац са назнаком „Пријава
на конкурс - наставник математике”.
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ЗРЕЊАНИНСКА ГИМНАЗИЈА
23000 Зрењанин, Гимназијска 2
тел. 023/580-641

Спремачица
УСЛОВИ: учесник конкурса за радно место
спремачице треба да испуњава услове из члана 139. Закона о основама система образовања
и васпитања и то: а) има одговарајуће образовање: у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у Зрењанинској гимназији: први степен стручне спреме,
односно завршена основна школа; б) да има
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 3
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 давања мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, г) да
има држављанство Републике Србије, д) да
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
учесник конкурса треба да поднесе: попуњен
пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs);
оригинал или оверену фотокопију дипломе
(уверења) о траженој врсти стручне спреме:
сведочанство о завршеној основној школи;
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије (не старије
од шест месеци). - доказ о испуњавању услова
из члана 139. став 1 тачка 5 Закона о основама
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; -доказ да кандидат није
осуђиван за кривична дела прописана чланом
139. став 1. тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања(оригинал или оверена фотокопија уверења из МУП-а). Уверење
из МУП-а не сме бити старије од дана објављивања конкурса на огласној табли Националне
службе за запошљавање. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима доставља само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти
на адресу школе: Зрењанинска гимназија,
Гимназијска 2, 23101 Зрењанин, лично или
поштом са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Све информације о конкурсу могу се
добити од секретара школе на број телефона:
023/580-641.

ЗРЕЊАНИНСКА ГИМНАЗИЈА
23000 Зрењанин, Гимназијска 2
тел. 023/580-641

Секретар установе
УСЛОВИ: Учесник конкурса за радно место
секретар установе треба да испуњава услове
из члана 139. Закона о основама система обра-
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зовања и васпитања и то: а) има одговарајуће
образовање, б) да има 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 3 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 давања мита,
за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, г) да има држављанство
Републике Србије, д) да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно васпитни рад. Потребно образовање: високо образовање на студијама другог степена (основне
академске 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.
Уз пријаву на конкурс учесник конкурса треба да поднесе: попуњен пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs); - оригинал или оверену
фотокопију одговарајуће дипломе(уверења);
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије (не старије
од шест месеци); доказ о испуњавању услова
из члана 139. став 1 тачка 5 Закона о основама 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; доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела прописана
чланом 139. став 1. тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања(оригинал
или оверена фотокопија уверења из МУП-а).
Уверење не сме бити старије од дана објављивања конкурса на огласној табли Националне
службе за запошљавање. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима доставља само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду.
Кандидати чије су пријаве благовремене и
потпуне и уз које су приложени неопходни
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 који су
навели у својим пријавама. Након обављене
психолошке процене 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
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве на
конкурс са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти на адресу школе:
Зрењанинска гимназија, Гимназијска 2, 23101
Зрењанин, лично или поштом са назнаком „За
конкурс за радно место секретар установе”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Све информације о конкурсу могу се добити од секретара школе на
број телефона: 023/580-641.

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО ЋОПИЋ”
23261 Лукићево, Бранка Радичевића 8
тел. 023/875-017

Наставник математике
са 88,89% норме

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о
раду („Службени гласник РС” број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС) кандидат треба да испуњава и услове утврђене
у члану 139, 140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања (даље:
Закон) и у члану 2 став 2-6 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи а то су: 1. да
има одговарајуће образовање и то: А) високо
образовање на студијама 2.степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука
(мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета);
или Б) високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10.септембра 2005. године. 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
члана 142. став 1. Закона. Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да
обавља лице које има дозволу за рад (лиценцу). Без лиценце послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља:
1.приправник (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи), 2. лице које
испуњава услове за наставника, васпитача и
стручног сарадника са радним стажом стеченим
ван установе, под условима и на начин утврђеним за приправнике (најдуже 2 године од дана
заснивања радног односа у установи), 3. лице
које је засновало радни однос на одређено време ради замене одсутног запосленог (најдуже
2 године од дана заснивања радног односа у
установи), 4. сарадник у предшколској установи (ако има образовање из члана 142 Закона),
5. педагошки и андрагошки асистент и помоћни наставник. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави из
математике као обавезног предмета у другом
циклусу основног образовања и васпитања
могу да изводе лица, и то: 1) лице које испуњава услове за наставника предметне наставе у
основној школи, а које је на основним студијама положило испите из педагошке психологије
или педагогије и психологије, као и методике
наставе, 2) професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за
теоријску математику и примене, дипломирани
математичар за рачунарство и информатику,
дипломирани математичар - информатичар,
професор математике и рачунарства, - дипломирани математичар за математику економије,
професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани
математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор
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математике и информатике, мастер професор
физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор
математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи
геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар
- теоријска математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи
геометрије), професор хемије - математике,
професор географије - математике, професор
физике - математике, професор биологије математике, професор математике - теоријско
усмерење, професор математике - теоријски
смер, дипломирани математичар и информатичар; дипломирани математичар - механичар;
мастер професор предметне наставе. Лица која
су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер треба да имају завршене основне академске студије на студијским
програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из
предмета геометрија или основи геометрије)
или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, 4. да има држављанство Републике
Србије, 5. да зна српски језик (језик на коме се
остварује образовно васпитни рад). Уз пријаву
на конкурс, кандидат је дужан да обавезно достави: 1. Доказ о одговарајућем високом образовању, а) оверена фотокопија дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања,
б) доказ о образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина (оверена
фотокопија доказа који изда високошколска
установа), 2. уверење о држављанству-оригинал или оверена фотокопија, 3. извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена
фотокопија, 4. доказ да није осуђиван (за горе
наведена дела у тачки 3.) који није старији од
6 месеци - оригинал или оверена фотокопија,
5. доказ да је стекао образовање на српском
језику или је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе (диплома/уверење издато на српском
језику која се приложи као доказ под тачком 1.
сматра се доказом о знању српског језика под
тачком 5), лекарско уверење (оригинал или
оверену фотокопију) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Услови
тражени овим конкурсом доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139. Закона, у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава. Кандидати који
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
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услове за пријем у радни однос у року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима са листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Рок за
подношење пријава на конкурс је 15 дана од
дана објављивања огласа за наставника математике. Пријаве слати на адресу школе: ОШ
„Бранко Ћопић”, Бранка Радичевића 8, 23261
Лукићево, са назнаком „За конкурс”. У обзир ће
се узети само благовремене и потпуне пријаве.
За све додатне информације обратити се директору школе на телефон: 023/875-017.

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО ЋОПИЋ”
23261 Лукићево, Бранка Радичевића 8
тел. 023/875-017

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у
радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” број 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС) кандидат треба да испуњава и услове
утврђене у члану 139 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон),
1.да има завршено основно 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 изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, 4. да има држављанство републике
Србије, 5. да зна српски језик (језик на коме се
остварује образовно васпитни рад). Уз пријаву
на конкурс, кандидат је дужан да обавезно достави: 1. доказ о одговарајућем образовању, а)
оверена фотокопија дипломе/уверења/ траженог степена и врсте образовања, 2. уверење о
држављанству-оригинал или оверена фотокопија, 3. извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, 4. доказ да није
осуђиван (за горе наведена дела у тачки 3.)
који није старији од 6 месеци - оригинал или
оверена фотокопија, диплома/уверење издато
на српском језику која се приложи као доказ
под тачком 1. сматра се доказом о знању српског језика под тачком 5). Лекарско уверење
(оригинал или оверену фотокопију) доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Услови тражени овим конкурсом доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139. Закона, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у рад-

ни однос у року од осам дана од дана пријема
резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Рок за подношење пријава на
конкурс је 15 дана од дана објављивања огласа за спремачицу, са назнаком „за конкурс”. У
обзир ће се узети само благовремене и потпуне
пријаве. За све додатне информације обратити
се директору школе на телефон: 023/875-017.

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО ЋОПИЋ”
23261 Лукићево, Бранка Радичевића 8
тел. 023/875-017

Спремачица

са 50% норме
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у
радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” број 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС) кандидат треба да испуњава и услове
утврђене у члану 139 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон),
1. да има завршено основно 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 изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, 4. да има држављанство републике
Србије, 5. да зна српски језик (језик на коме се
остварује образовно васпитни рад). Уз пријаву
на конкурс, кандидат је дужан да обавезно достави: 1. доказ о одговарајућем образовању, а)
оверена фотокопија дипломе/уверења/ траженог степена и врсте образовања, 2. уверење о
држављанству-оригинал или оверена фотокопија, 3. извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, 4. доказ да није
осуђиван (за горе наведена дела у тачки 3.)
који није старији од 6 месеци - оригинал или
оверена фотокопија, диплома/уверење издато
на српском језику која се приложи као доказ
под тачком 1. сматра се доказом о знању српског језика под тачком 5), -лекарско уверење
(оригинал или оверену фотокопију) доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Услови тражени овим конкурсом доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139. Закона, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема
резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија
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обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања огласа
за спремачицу. Пријаве слати на адресу школе: ОШ „Бранко Ћопић”, Бранка Радичевића 8,
23261 Лукићево, са назнаком „За конкурс”. У
обзир ће се узети само благовремене и потпуне
пријаве. За све додатне информације обратити
се директору школе на телефон: 023/875-017.

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО ЋОПИЋ”
23261 Лукићево, Бранка Радичевића 8
тел. 023/875-017

Спремачица

са 36,80% норме
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у
радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” број 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС) кандидат треба да испуњава и услове
утврђене у члану 139 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон),
1. да има завршено основно 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 изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, 4. да има држављанство Републике
Србије, 5. да зна српски језик (језик на коме се
остварује образовно васпитни рад). Уз пријаву
на конкурс, кандидат је дужан да обавезно достави: 1. доказ о одговарајућем образовању а)
оверена фотокопија дипломе/уверења/ траженог степена и врсте образовања, 2. уверење о
држављанству - оригинал или оверена фотокопија, 3.извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, 4. доказ да није
осуђиван (за горе наведена дела у тачки 3.)
који није старији од 6 месеци - оригинал или
оверена фотокопија, диплома/уверење издато
на српском језику која се приложи као доказ
под тачком 1. сматра се доказом о знању српског језика под тачком, 5) лекарско уверење
(оригинал или оверену фотокопију) доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Услови тражени овим конкурсом доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139. Закона, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема
резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе и
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доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања огласа
за спремачицу. Пријаве слати на адресу школе: ОШ „Бранко Ћопић”, Бранка Радичевића 8,
23261 Лукићево, са назнаком „За конкурс”. У
обзир ће се узети само благовремене и потпуне
пријаве. За све додатне информације обратити
се директору школе на телефон: 023/875-017.

осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања огласа
за домара/мајстора одржавања. Пријаве слати
на адресу школе: ОШ „Бранко Ћопић”, Бранка
Радичевића 8, 23261 Лукићево, са назнаком „За
конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне информације обратити се директору школе, на телефон:
023/875-017.

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО ЋОПИЋ”

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ”

23261 Лукићево, Бранка Радичевића 8
тел. 023/875-017

Зрењанин, Скерлићева бб
тел. 023/561-584, 536-979

Домар - мајстор одржавања
са 50% норме

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о
раду („Службени гласник РС” број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), кандидат треба да испуњава и услове утврђене
у члану 139 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) 1. да има
завршено средње образовање - III степен, 2.
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, 4. да има држављанство републике
Србије, 5. да зна српски језик (језик на коме се
остварује образовно васпитни рад), уз пријаву
на конкурс, кандидат је дужан да обавезно достави: 1. доказ о одговарајућем образовању, А)
оверена фотокопија дипломе/уверења/ траженог степена и врсте образовања, 2. уверење о
држављанству-оригинал или оверена фотокопија, 3. извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, 4.доказ да није
осуђиван (за горе наведена дела у тачки 3.)
који није старији од 6 месеци - оригинал или
оверена фотокопија, диплома/уверење издато
на српском језику која се приложи као доказ
под тачком 1. сматра се доказом о знању српског језика под тачком 5), лекарско уверење
(оригинал или оверену фотокопију) доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Услови тражени овим конкурсом доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139. Закона, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема
резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од

1. Наставник предметне наставе
- Куварство, Националне кухиње,
професионална пракса - за
образовни профил кувар, Путеви
хране
на мађарском језику

2. Наставник предметне наставе
- Куварство, Националне кухиње,
професионална пракса - за
образовни профил кувар, Путеви
хране
3. Наставник практичне наставе
услуживања - практична настава,
настава у блоку, професионална
пракса за образовни профил
конобар
4. Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове (шеф рачуноводства)
5. Референт за финансијскорачуноводствене послове
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих
услова прописаних чланом 24. став 1. Закона о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука
УС и 95/18 - аутентично тумачење), треба да
испуњава и посебне услове прописане чланом
139 Закона о основама система образовања и
васпитања односно да: има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања које је стекло, а) на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета и студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; б) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године.
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са
стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем,односно послове наставника практичне наставе у стручној школи
може да обавља и лице са одговарајућим
средњим образовањем и положеним специјалистичким испитом,односно мајсторским испитом и петогодишњим радним искуством у струци после стеченог специјалистичког односно
мајсторсског испита. 2. Има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
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ученицима; 3 није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, 4. има
држављанство Р.Србије, 5. зна српски језик и
језик на ком се остварује образовно - васпитни
рад. 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 („Сл. гл. РС- Просветни гласник” бр
5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017,
13/18, 2/20), и Правилником о организацији и
систематизацији послова бр.03-1/424 од
23.8.2018. године и дел.03-1/465 од 28.8.2019.
године, услове испуњавају: Радно место бр.1
наставник предметне наставе куварство са
наставом на мађарском језику. Радно место
бр.2 наставник предметне наставе куварство
(1) виши стручни радник технологије куварства; (2) гастролог; (3) менаџер хотелијерстава, смер гастрологија; (4) виши стручни радник угоститељско туристичке струке,
занимање кулинарство; (5) виши стручни радник у угоститељству, смер кулинарство; (6)
виши угоститељ; (7) виши угоститељ - гастролог; (8) виши стручни радник - комерцијалист
угоститељства; (9) комерцијалист 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 студијском програму - туризам и угоститељство;
(16) економиста за туризам и угоститељство;
(17) дипломирани менаџер гастрономије; (18)
дипломирани менаџер - гастрономија; (19)
дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, на смеру Хотелијерски менаџмент,
ако су на студијама изучавани наставни садржаји из области предмета; (20) дипломирани
економиста - менаџер за хотелијерство, ако су
на основним академским студијама изучавани
наставни садржаји из области предмета; (21)
мастер менаџер, претходно завршене основне
академске студије на студијском програму
Менаџер у гастрономији; (22) мастер економиста, претходно завршене основне академске
студије на студијском програму Туризам и
хотелијерство, ако су у току студија изучавани
наставни садржаји из области предмета. (23)
струковни менаџер у туризму и угоститељству,
ако су изучавани наставни садржаји из
области предмета; (24) специјалиста струковни економиста за пословну економију и
менаџмент угоститељства и гастрономије, ако
су изучавани наставни садржаји из области
предмета. Лица сходно Правилнику о степену
и врсти образовања наставника,стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада трговина, угоститељство и туризам, мора имати претходно стечено средње образовање за образовни профил, односно смер: кувар, кувар техничар,
техничар кулинар или кулинарски техничар.
Радно место бр.3 Услуживање (практична
настава, настава у блоку, професионална
пракса за образовни профил конобар) конобар
- специјалиста (са петогодишњим радним
искуству након положеног испита). Радно
место бр. 4. стечено звање дипломирани економиста односно специјалиста струковни екоБесплатна публикација о запошљавању

номиста; на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по
пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године - мастер економиста, струковни мастер економиста и специјалиста економиста;на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије)
по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године - дипломирани економиста; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. Године. Поседује знање рада
на рачунару; има најмање пет година радног
искуства на финансијско-рачуноводственим
пословима; да није кажњавано за кривична
дела која га чине неподобним за обављање
послова из области рачуноводства Радно место
бр.5. стечен IV степен стручне спреме, економско-административне струке и знање рада на
рачунару. Учесници конкурса за наведена радна места обавезно треба да доставе: попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (http://www.mpn.
gov.rs), оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне
спреме, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; доказ
о познавању српског језика, доставља кандидат који није стекао диплому на српском језику, а уколико конкурише за радно место
наставника куварства на мађарском језику
неопходно је да достави оверену фотокопију
дипломе или уверења о завршеној средњој,
вишој или високој стручној спреми на којем
изводи образовно-васпитни рад или оригинал
или оверену фотокопију потврде односно уверења којим се доказује да је положио испит из
језика на којем изводи образовно-васпитни
рад по програму одговарајуће високошколске
установе, оригинал или оверена фотокопија
уверења (извода из казнене евиденције)
Министарства унутрашњих послова којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са
чланом 139. став 1. тачка 4) Закона о основама
система образовања и васпитања. Оригинал
потврде о петогодишњем радном искуству за
радно место наставника практичне наставе
услуживања, као и за радно место дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове-шеф рачуноводства. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима доставља само изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду.
Доказ о испуњености услова у погледу знања
рада на рачунару за радно место под бр.4 и
бр.5 утврдиће се приликом обављања разговора са кандидатима и извршиће се и провера
поседовања знања рада на рачунару. Рок за
подношење пријава са потребним доказима о
испуњавању услова конкурса је 15 дана, рачунајући од дана објављивања текста конкурса у
огласним новинама Националне службе за
запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс
неће бити разматране. Кандидати који буду
испуњавали услове конкурса и буду изабрани
у ужи избор, упућују се на психолошку процену способности коју врши надлежна служба за
послове запошљавања, о чему ће кандидати
бити обавештени путем телефона који су навели у пријавама или путем имејла. Уколико кандидат који је поднео потпуну и благовремену
документацију не дође на разговор или проверу поседовања знања рада на рачунару у
заказаном термину ,сматраће се да је одустао
и његова пријава ће се одбацити. Пријаве се
шаљу поштом на адресу: Економско-трговинска школа „Јован Трајковић” Зрењанин, 23101
Зрењанин, Скерлићева бб, са назнаком „За
конкурс на неодређено време.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

23233 Српски Итебеј, Омладинска 2
тел. 023/3837-458

Чистачица
УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни
однос за радно место чистачице:
1.да има одговарајуће образовање; 2.има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3.није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4.има
држављанство Републике Србије; 5.зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Додатни услови за радно месточистачице: За радно место чистачице кандидат
треба да испуњава услове у погледу степена
и врсте образовања који су прописани чланом
14. Правилника о организацији и систематизацији послова основне школе „Милош Црњански” Српски Итебеј за школску 2019/2020. године и Анексом бр.1 Правилника о организацији
и систематизацији послова основне школе
„Милош Црњански” Српски Итебеј за школску
2019/2020. године, односно учесник конкурса
треба да има најмање завршену основну школу
(основно образовање и васпитање). Приликом
пријављивања на конкурс кандидат је дужан
да достави: 1. попуњен пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе
или уверења о стеченом одговарајућем образовању; 3. оригинал или оверену фотокопију
Уверења из казнене евиденције Министарства
унутрашњих послова; 4 .оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 5. оверену фотокопију дипломе
или уверења о завршеној средњој, вишој или
високој стручној спреми на српском језику или
оверену фотокопију потврде којом се доказује
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе
- за доказ о знању српског језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад; 6.оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Пријавни формулар, биографију са подацима (име, презиме, адреса, контакт телефон) и важећим, односно овереним
фотокопијама докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за
пријем у радни однос на оглашено радно место,
кандидати достављају на адресу:Основна школа „Милош Црњански” Српски Итебеј, Омладинска бр. 2, 23233 Српски Итебеј, са назнаком „за
конкурс - чистачица”, путем поште, у року од
10 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање
(лист „Послови”). Неблаговремене и непотпуне
пријаве ће бити одбачене

Секретар школе
УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни
однос за радно место секретара школе: 1 да има
одговарајуће образовање: високо образовање
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на студијама другог степена (основне академске 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; 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.
Додатни услови за радно место секретара школе: За радно место секретара школе кандидат
треба да испуњава услове у погледу степена
и врсте образовања који су прописани чланом
132. Став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 88/17,
27/18-други закони, 10/2019,27/18-други закони и 6/2020) односно да је стекао образовање
из области правних наука. Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан да достави:
1.попуњен пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; 2.оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; 3.оригинал
или оверену фотокопију Уверења из казнене
евиденције Министарства унутрашњих послова;
4.оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије; 5.оверену
фотокопију дипломе или уверења о завршеној
средњој, вишој или високој стручној спреми на
српском језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад; 6.оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар, биографију са подацима (име, презиме,
адреса, контакт телефон) и важећим, односно
овереним фотокопијама докумената тражених
у конкурсу, а којима се доказује испуњеност
услова за пријем у радни однос на оглашено
радно место, кандидати достављају на адресу:
Основна школа „Милош Црњански” Српски Итебеј, Омладинска бр. 2, 23233 Српски Итебеј, са
назнаком „за конкурс - секретар школе”, путем
поште, у року од 10 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији Националне службе за
запошљавање (лист „Послови”). Неблаговремене и непотпуне пријаве ће бити одбачене.

Наставник предметне наставе математика

са пуним радним временом (100%),
на неодређено време, два извршиоца
(један извршилац у матичној школи у
Српском итебеју и један извршилац у
Издвојеном одељењу у Међи).
УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни однос за радно место наставник предметне наставе - математика: 1. да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140. ст. 1.
и 2. Закона о основама система образовања и
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васпитања које је стекло: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука уз претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.
Додатни услови за радно место наставника предметне наставе - математика: За радно место
наставника предметне наставе - математика
кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који су прописани чланом 3. Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
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), односно да
је: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску
математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор
математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор
информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар
- примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним
предметом Основи геометрије), дипломирани
информатичар, мастер математичар, мастер
професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и
математике, мастер професор информатике и
математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар - мастер,
дипломирани инжењер математике - мастер
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска
математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије),
професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије - математике,
професор математике - теоријско усмерење,
професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар - механичар. ица која
су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или

двопредметне наставе математике и физике
односно математике и информатике. Приликом
пријављивања на конкурс кандидат је дужан да
достави: 1. попуњен пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
2. оверену фотокопију дипломе или уверења о
стеченом одговарајућем образовању; 3. оригинал или оверену фотокопију Уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих
послова; 4.оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије;
5. оверену фотокопију дипломе или уверења о
завршеној средњој, вишој или високој стручној
спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о
знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6. оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Пријавни формулар, биографију са подацима (име, презиме, адреса, контакт телефон)
и важећим, односно овереним фотокопијама
докумената тражених у конкурсу, а којима се
доказује испуњеност услова за пријем у радни однос на оглашено радно место, кандидати
достављају на адресу:Основна школа „Милош
Црњански” Српски Итебеј, Омладинска бр. 2,
23233 Српски Итебеј, са назнаком „за конкурс наставник математике”, путем поште, у року од
10 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање
(лист „Послови”). Неблаговремене и непотпуне
пријаве ће бити одбачене.

Наставник предметне наставе математика на мађарском наставном
језику
са непуним радним временом (88,89%),
на неодређено време, један извршилац.

УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни однос за радно место наставнк предметне
наставе - математика на мађарском језику: 1.
да има одговарајуће образовање у складу са
чл. 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања које је стекло: 1)
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета,
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука уз претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета, 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; 2. има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3.није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
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утврђено дискриминаторно понашање; 4.има
држављанство Републике Србије; 5.зна српски језик и мађарски језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Додатни услови за
радно место наставника предметне наставе
- математика на мађарском језику: За радно
место наставника предметне наставе - математика на мађарском језику кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и
врсте образовања који су прописани чланом
3. Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника 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), односно да је: професор математике, дипломирани математичар,
дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар
за рачунарство и информатику, дипломирани
математичар - информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор
информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар
- примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним
предметом Основи геометрије), дипломирани
информатичар, мастер математичар, мастер
професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и
математике, мастер професор информатике и
математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар - мастер,
дипломирани инжењер математике - мастер
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска
математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије),
професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије - математике,
професор математике - теоријско усмерење,
професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар - механичар. Лица која
су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или
двопредметне наставе математике и физике
односно математике и информатике. Приликом
пријављивања на конкурс кандидат је дужан
да достави: 1. попуњен пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе
или уверења о стеченом одговарајућем образовању; 3. оригинал или оверену фотокопију
Уверења из казнене евиденције Министарства
унутрашњих послова; 4. оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 5. оверену фотокопију дипломе или
уверења о завршеној средњој, вишој или високој стручној спреми на мађарском језику или
оверену фотокопију потврде којом се доказује
да је положио испит из мађарског језика по
програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању мађарског језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад; 6. оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Пријавни формулар, биографију са подацима (име, презиме, адреса, контакт телефон) и важећим, односно овереним
фотокопијама докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за
пријем у радни однос на оглашено радно место,
Бесплатна публикација о запошљавању

кандидати достављају на адресу:Основна школа „Милош Црњански” Српски Итебеј, Омладинска бр. 2, 23233 Српски Итебеј, са назнаком „за
конкурс - наставник математике на мађарском
језику”, путем поште, у року од 10 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање (лист „Послови”). Неблаговремене и непотпуне пријаве ће
бити одбачене.

Стручни сарадник - педагог

са пуним радним временом (100%), на
неодређено време.
УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни однос за радно место стручног сарадника
- педагога: 1.да има одговарајуће образовање
у складу са чл. 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања које је
стекло: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука уз претходно
завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године;
2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике
Србије; 5.зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Додатни услови
за радно местостручног сарадника - педагога:
За радно место стручног сарадника - педагога
кандидат треба да испуњава услове у погледу
степена и врсте образовања који су прописани чланом 6. Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
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), односно да
је: професор педагогије, дипломирани педагог - општи смер или смер школске педагогије,
дипломирани школски педагог-психолог, дипломирани педагог, мастер педагог, дипломирани
педагог - мастер. Лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипломирани-мастер
треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета. Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан да достави:
1. попуњен пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; 3. оригинал
или оверену фотокопију Уверења из казнене
евиденције Министарства унутрашњих послова;
4. оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије; 5. оверену
фотокопију дипломе или уверења о завршеној
средњој, вишој или високој стручној спреми на

српском језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад; 6. ригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар, биографију са подацима (име, презиме,
адреса, контакт телефон) и важећим, односно
овереним фотокопијама докумената тражених
у конкурсу, а којима се доказује испуњеност
услова за пријем у радни однос на оглашено
радно место, кандидати достављају на адресу:Основна школа „Милош Црњански” Српски
Итебеј, Омладинска бр. 2, 23233 Српски Итебеј, са назнаком „за конкурс - педагог”, путем
поште, у року од 10 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији Националне службе за
запошљавање (лист „Послови”). Неблаговремене и непотпуне пријаве ће битиодбачене.

Шеф рачуноводства

са пуним радним временом (100%), на
неодређено време.
УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни
однос за радно место шеф рачуноводства: 1.да
има одговарајуће образовање у складу са чл. 7.
ст. 2. Правилника о организацији и систематизацији послова основне школе „Милош Црњански” Српски Итебеј за школску 2019/2020.
године: 1) високо образовање на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од
10. Септембра 2005. године или 2) на студијама у трајању до три године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године. 3) Изузетно послове шефа рачуноводства може обављати лице са средњим
образовањем и радним искуством на тим пословима стечено до дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору.
2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике
Србије; 5. зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Додатни услови
за радно местошефа рачуноводства: за радно
место шефа рачуноводства кандидат треба да
испуњава услове у погледу степена и врсте
образовања који су прописани Уредбом о каталогу радних места у јавним службама и другим
организацијама у јавном сектору („Сл. гласник
РС”, бр 81/2017, 6/2018 и 43/2018) и Правилником о организацији и систематизацији послова
основне школе „Милош Црњански” Српски Итебеј за школску 2019/2020. године, као и да има
радно искуство на рачуноводственим пословима у трајању од минимум 5 година. Приликом
пријављивања на конкурс кандидат је дужан да
достави: 1. попуњен пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
2. оверену фотокопију дипломе или уверења о
стеченом одговарајућем образовању; 3. оригинал или оверену фотокопију Уверења из каз20.05.2020. | Број 882 |
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нене евиденције Министарства унутрашњих
послова; 4. оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије;
5. оверену фотокопију дипломе или уверења о
завршеној средњој, вишој или високој стручној
спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о
знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6. оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених;
7. потврда о радном искуству на рачуноводственим пословима. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима
подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Пријавни формулар, биографију са подацима (име, презиме, адреса, контакт телефон) и важећим, односно овереним
фотокопијама докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за
пријем у радни однос на оглашено радно место,
кандидати достављају на адресу:Основна школа „Милош Црњански” Српски Итебеј, Омладинска бр. 2, 23233 Српски Итебеј, са назнаком „за
конкурс - шеф рачуноводства”, путем поште, у
року од 10 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање (лист „Послови”). Неблаговремене и
непотпуне пријаве ће бити одбачене.

ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
23000 Зрењанин, Стражиловска бб
тел. 023/563840

Наставник предметне наставе из
предмета енглески језик

на неодређено време са 66,67% радног
времена - један извршилац
УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа
и потребни докази: кандидат за радно место
наставник предметне наставе из предмета
енглески језик треба да испуњава услове из
члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања и то: а) има одговарајуће
образовање, б) да има 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 3 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 давања мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
г)да има држављанство Републике Србије д) да
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно васпитни рад Услови у погледу образовања наставника(члан 140. став 1. и 2., члан
141. и члан 142. Закона) Наставник је лице које
је стекло одговарајуће високо образовање: 1)
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (б)студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице
из тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене
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студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Учесник конкурса треба да
испуњава и услове из Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС
- Просветни гласник”, број: 11/2012,15/2013,
2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 3/18 и 11/2019- у даљем
тексту: Правилник), односно учесник конкурса
треба да је за радно место наставник предметне наставе енглески језик: -професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и
књижевност; дипломирани професор енглеског
језика и књижевности; мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил
енглески језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил енглски језик), дипломирани филолог англиста - мастер, мастер професор језика
и књижевности (студијски програм језик, књижевност и култура, мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући премет). Уз пријаву на конкурс
треба да поднесе: -попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете; -потписану пријаву са радном
биографијом; оригинал или оверену фотокопију
одговарајуће дипломе(уверења); оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије(не старије од шест месеци);
доказ да кандидат није осуђиван за кривична
дела прописана чланом 139. став 1. тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања(оригинал или оверена фотокопија уверења из МУП-а). Уверење не сме бити старије
од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. - Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља само изабрани кандидат,пре закључења уговора о раду. Кандидат који није стекао образовање на српском језику доставља
доказ(потврду или уверење) да је положио
испит из српског језика са методиком, по програму одговарајуће високошколске установе.
Напомена у вези образовања стеченог у некој
од република СФРЈ, образовања стеченог у систему војног школства и образовања стеченог у
иностранству: И Када је образовање стечено у
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992.
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године
или у Републици Српској, а врста образовања
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140. Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли
је врста образовања одговарајућа за обављање
послова наставника. II Када је образовање
стечено у систему војног школства, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, по претходно
прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем министар.
III Када је образовање стечено у иностранству,
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника,на
основу акта о признавању стране високошколске исправе и мишљења одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем министар.
Кандидати под I, II, III достављају оригинал
или оверену фотокопију одговарајућег решења
министра. Кандидати чије су пријаве благовремене и потпуне и уз које су приложени
неопходни 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 који
су навели у својим пријавама. Након обављене
психолошке процене за рад са децом и ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у рад-

ни однос и обавља разговор са кандидатима,
а о датуму обављања разговоракандидати ће
бити обавештени на број телефона који напишу
на пријави. Рок за подношењепријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Пријаве на конкурс са потребном
документацијом подносе се у затвореној коверти на адресу школе: Основна школа „Петар Петровић Његош” Стражиловска бб, 23101 Зрењанин, лично или поштом са назнаком”За конкурс
за радно место наставника енглеског језика”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Све информације о конкурсу могу се добити на број телефона:023563840

ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
23000 Зрењанин, Стражиловска бб
тел. 023/563840

Наставник предметне наставе из
предмета физика

са 100% радног времена на неодређено
време - један извршилац
УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа и
потребни докази:
Кандидат за радно место наставник предметне
наставе из предмета физика треба да испуњава
услове из члана 139. Закона о основама система
образовања и васпитања и то: а) има одговарајуће образовање, б) да има 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 3 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 давања мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
г) да има држављанство Републике Србије, д)
да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно васпитни рад. Услови у погледу образовања наставника(члан 140. став 1. и
2., члан 141. и члан 142. Закона). Наставник је
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1)на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (а)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (б)студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из тачке 1) подтачка (б) мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Учесник конкурса треба да испуњава и услове из Правилника
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број:
11/2012,15/2013, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 3/18 и
11/2019- у даљем тексту: Правилник), односно
учесник конкурса треба да је за радно место
наставник предметне наставе физика: дипломирани физичар, професор физике и хемије,
дипломирани педагог за физику и хемију, професор физике и основе технике, дипломирани
педагог за физику и основе технике, професор
физике и математике, дипломирани астрофи-
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зичар, дипломирани физичар за примењену
физику и информатику, професор физике и
хемије за основну школу, професор физике и
основа технике за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику, професор
физике за средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основну школу, дипломирани
професор физике и основа технике за основну
школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог
за физику и општетехничко образовање ОТО,
дипломирани астроном, смер астрофизика,
професор физике-информатике, дипломирани физичар-медицинска физика, дипломирани
професор физике-мастер, дипломирани физичар-мастер, мастер физичар, мастер професор
физике, мастер професор физике и хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани физичар - мастер физике-метеорологије,
дипломирани физичар - мастер физике-астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани професор физике-хемије, мастер, дипломирани професор
физике-информатике, мастер, дипломирани
физичар - професор физике - мастер, дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер, дипломирани физичар
- примењена и компјутерска физика - мастер,
дипломирани физичар - примењена физика и
информатика - мастер, дипломирани физичар професор физике и основа технике за основну
школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер,
мастер професор математике и физике, мастер
професор информатике и физике, ипломирани физичар - информатичар,мастер професор
предмете наставе. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским
програмима из области физике. Уз пријаву на
конкурс треба да поднесе: -попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете; потписану пријаву са
радном биографијом; оригинал или оверену
фотокопију одговарајуће дипломе(уверења);
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије(не старије од
шест месеци); доказ да кандидат није осуђиван
за кривична дела прописана чланом 139. став
1. тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања(оригинал или оверена фотокопија уверења из МУП-а). Уверење не сме
бити старије од дана објављивања конкурса у
листу „Послови”. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом
и ученицима доставља само изабрани кандидат,пре закључења уговора о раду. -кандидат
који није стекао образовање на српском језику доставља доказ(потврду или уверење) да
је положио испит из српског језика са методиком, по програму одговарајуће високошколске
установе. напомена у вези образовања стеченог у некој од република СФРЈ, образовања
стеченог у систему војног школства и образовања стеченог у иностранству: I Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до
27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16.
јуна 2006. године или у Републици Српској, а
врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140. Закона,
министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе,
решењем утврђује да ли је врста образовања
одговарајућа за обављање послова наставника. II Када је образовање стечено у систему
војног школства, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, по претходно прибављеном
мишљењу одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем министар. III Када је
образовање стечено у иностранству, испуњеБесплатна публикација о запошљавању

ност услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника,на основу акта
о признавању стране високошколске исправе
и мишљења одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем министар. Кандидати
под I, II, III достављају оригинал или оверену
фотокопију одговарајућег решења министра.
Кандидати чије су пријаве благовремене и потпуне и уз које су приложени неопходни 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 који су навели
у својим пријавама. Након обављене психолошке процене 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 разговоракандидати ће бити
обавештени на број телефона који напишу на
пријави. Рок за подношењепријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Пријаве на конкурс са потребном
документацијом подносе се у затвореној коверти на адресу школе: Основна школа „Петар
Петровић Његош” Стражиловска бб, 23101
Зрењанин, лично или поштом са назнаком”За
конкурс за радно место наставника физике”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Све информације о конкурсу могу се добити на број телефона:023563840

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ШАНТИЋ”

23240 Сечањ, Вожда Карађорђа 77

Наставник математике

на неодређено време санепуним радним
временом од 27 сати недељно
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, прописаних Законом о раду
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да
кандидат испуњава и посебне услове прописане
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 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, 3/17, 13/18 и
11/19); 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става
1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз
пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог
члана пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну доку-

ментацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице,
потребно је да кандидат достави школи: кратку биографију и податке о свом професионалном развоју (портфолио), оверену фотокопију
дипломе одговарајућег образовања, степена
и врсте стручне спреме, прописаног чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања, у складу са чланом 3 став 1 тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи, уверење да није осуђиван, оригинал
(не старији од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених на
прописаном обрасцу са холограмом; уколико
диплома није издата на српском језику - потврду да зна српски језик, а за лица која нису
стекла образовање на српском језику - доказ
о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе;
доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Одлуку о избору
кандидата донеће конкурсна комисија након
добијања резултата психолошке процене кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне,
уз које нису приложени докази који се траже
конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који
не испуњавају услове у погледу образовања,
врсте и степена стручне спреме. Подаци који
се прикупљају биће искоришћени искључиво у
сврху обраде података у конкурсном поступку
у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни
формулар са конкурсом траженим документима и доказима о испуњавању услова доставити
лично или препорученом пошиљком у року од
8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: ОШ „Алекса Шантић”, 23240 Сечањ, Вожда
Карађорђа бр. 77. са назнаком „За конкурс „,
контакт особа: секретар школе, тел. 063554807.

ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
23000 Зрењанин, Стражиловска бб
тел. 023/563840

Наставник предметне наставе из
предмета математика

са 100% радног времена на неодређено
време
УСЛОВИ: за заснивање радног односа и потребни докази:
Кандидат за радно место наставник предметне наставе из предмета математика треба да
испуњава услове из члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања и то: а)
има одговарајуће образовање, б) да има 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 3 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 давања
мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискрими20.05.2020. | Број 882 |
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наторно понашање, г) да има држављанство
Републике Србије, д) да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно васпитни рад.
Услови у погледу образовања наставника(члан
140. став 1. и 2., члан 141. и члан 142. Закона). Наставник је лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1)на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (б)студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка
(б) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета.
Учесник конкурса треба да испуњава и услове
из Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број: 11/2012,15/2013, 2/16, 11/16, 2/17,
3/17, 3/18 и 11/2019 - у даљем тексту: Правилник), односно учесник конкурса треба да је
за радно место наставник предметне наставе
математика:професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за
теоријску математику и примене, дипломирани
математичар за рачунарство и информатику,
дипломирани математичар - информатичар,
професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије,
професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани
математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор
математике и информатике, мастер професор
физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор
математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, ипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи
геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар
- теоријска математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи
геометрије), професор хемије - математике,
професор географије - математике, професор
физике - математике, професор биологије математике, професор математике - теоријско
усмерење, професор математике - теоријски
смер, дипломирани математичар и информатичар,дипломирани математичар - механичар,
мастер професор предмете наставе. Лица која
су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене
математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно
математике и информатике. Уз пријаву на конкурс треба да поднесе: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете; потписану пријаву са радном
биографијом; оригинал или оверену фотокопију
одговарајуће дипломе(уверења); оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије(не старије од шест месеци);
доказ да кандидат није осуђиван за кривична
дела прописана чланом 139. став 1. тачка 3)
Закона о основама система образовања и вас-
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питања(оригинал или оверена фотокопија уверења из МУП-а). Уверење не сме бити старије
од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставља само изабрани кандидат,пре закључења
уговора о раду. Кандидат који није стекао образовање на српском језику доставља доказ(потврду или уверење) да је положио испит из
српског језика са методиком, по програму одговарајуће високошколске установе. НАПОМЕНА у
вези образовања стеченог у некој од република СФРЈ, образовања стеченог у систему војног
школства и образовања стеченог у иностранству: И Када је образовање стечено у некој од
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом
140. Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске
установе, решењем утврђује да ли је врста
образовања одговарајућа за обављање послова наставника. II Када је образовање стечено
у систему војног школства, испуњеност услова
у погледу стеченог образовања за обављање
послова наставника, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске
установе, утврђује решењем министар. III Када
је образовање стечено у иностранству, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника,на основу акта
о признавању стране високошколске исправе
и мишљења одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем министар. Кандидати
под I, II, III достављају оригинал или оверену
фотокопију одговарајућег решења министра.
Кандидати чије су пријаве благовремене и потпуне и уз које су приложени неопходни 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 који су навели
у својим пријавама. Након обављене психолошке процене 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 разговоракандидати ће бити
обавештени на број телефона који напишу на
пријави. Рок за подношењепријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Пријаве на конкурс са потребном
документацијом подносе се у затвореној коверти на адресу школе: Основна школа „Петар Петровић Његош” Стражиловска бб, 23101 Зрењанин, лично или поштом са назнаком”За конкурс
за радно место наставника математике”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Све информације о конкурсу могу
се добити на број телефона:023563840

ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

вична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давања мита,
за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и 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.
Потребно образовање: високо образовање на
студијама другог степена (основне академске 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. Уз пријаву на конкурс
треба да поднесе: попуњен пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства
просвете; потписану пријаву са радном биографијом; оригинал или оверену фотокопију
одговарајуће дипломе(уверења); оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије(не старије од шест месеци);
доказ да кандидат није осуђиван за кривична
дела прописана чланом 139. став 1. тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања(оригинал или оверена фотокопија уверења из МУП-а). Уверење не сме бити старије
од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља само изабрани кандидат,пре закључења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве
благовремене и потпуне и уз које су приложени
неопходни 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 који
су навели у својим пријавама. Након обављене
психолошке процене 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 разговоракандидати ће
бити обавештени на број телефона који напишу
на пријави. Рок за подношењепријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Пријаве на конкурс са потребном
документацијом подносе се у затвореној коверти на адресу школе: основна школа „Петар Петровић Његош” Стражиловска бб, 23101 Зрењанин, лично или поштом са назнаком”За конкурс
за радно место Секретар установе”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Све информације о конкурсу могу
се добити на број телефона:023563840

ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

23000 Зрењанин, Стражиловска бб
тел. 023/563840

23000 Зрењанин, Стражиловска бб
тел. 023/563840

Секретар установе

на неодређено време, са 100% радног
времена
УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа
и потребни докази: кандидат за радно место
секретар установе треба да испуњава услове
из члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања и то: а) има одговарајуће
образовање, б) да има 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 3 месеца, као и за кри-

Наставник предметне наставе из
предмета техника и технологија

на неодређено време - са 80% радног
времена
УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа
и потребни докази: Кандидат за радно место
наставник предметне наставе из предмета техника и технологија треба да испуњава услове
из члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања и то: а) има одговарајуће
образовање, б) да има психичку, физичку и
здравствену способност, в) да није осуђиван
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Наука и образовање

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
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давања мита,
за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и 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.
Услови у погледу образовања наставника(члан
140. став 1. и 2., члан 141. и члан 142. Закона).
Наставник је лице које је стекло одговарајуће
високо образовање: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (б)студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка
(б) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета.
Учесник конкурса треба да испуњава и услове
из Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, број: 11/2012,15/2013, 2/16, 11/16,
2/17, 3/17, 3/18 и 11/2019 - у даљем тексту:
Правилник), односно учесник конкурса треба да је за радно место наставник предметне
наставе техника и технологија: професор техничког образовања, професор технике, професор технике и информатике, професор информатике и техничког образовања, професор
техничког образовања и машинства, професор
технике и машинства, професор машинства,
професор електротехнике, професор техничког образовања и техничког цртања, професор техничког образовања и физике, професор
физике и основа технике, професор техничког
образовања и хемије, дипломирани педагог
за физику и општетехничко образовање ОТО,
дипломирани професор физике и основа технике за основну школу, професор физике и
основа технике за основну школу, професор
техничког образовања и васпитања, професор
техничког васпитања и образовања, професор политехничког образовања и васпитања,
професор политехничког васпитања и образовања, професор политехничког образовања,
професор технике и графичких комуникација,
професор производно-техничког образовања,
дипломирани педагог за техничко образовање,
дипломирани педагог за физику и основе технике, професор основа технике и производње,
професор политехнике, професор технике и
медијатекарства, професор техничког образовања и медијатекар, дипломирани физичар - професор физике и основа технике за
основну школу - мастер, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани професор технике и
информатике - мастер, дипломирани професор
технике - мастер, мастер професор технике и
информатике, мастер професор информатике
и технике, професор основатехнике и информатике, мастер професор технике и информатике за електронско учење, мастер профеБесплатна публикација о запошљавању

сор предметне наставе (претхондо завршене
студије првог степена из области теничког и
информатичког образовања). Наставу из предмета одређених у ставу 1. овог члана могу да
изводе и лица која су завршила двопредметне
студије на факултету, ако су на том факултету
савладала програм из тих предмета у трајању
од осам семестара. Уз пријаву на конкурс треба да поднесе: -попуњен пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства
просвете; потписану пријаву са радном биографијом; оригинал или оверену фотокопију
одговарајуће дипломе(уверења); оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије(не старије од шест месеци);
доказ да кандидат није осуђиван за кривична
дела прописана чланом 139. став 1. тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања(оригинал или оверена фотокопија уверења из МУП-а). Уверење не сме бити старије
од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. - Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља само изабрани кандидат,пре закључења уговора о раду. -кандидат који није стекао образовање на српском језику доставља
доказ(потврду или уверење) да је положио
испит из српског језика са методиком, по програму одговарајуће високошколске установе.
Напомена у вези образовања стеченог у некој
од република сфрј, образовања стеченог у систему војног школства и образовања стеченог у
иностранству: I Када је образовање стечено у
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992.
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године
или у Републици Српској, а врста образовања
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140. Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли
је врста образовања одговарајућа за обављање
послова наставника. II Када је образовање
стечено у систему војног школства, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, по претходно
прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем министар.
III Када је образовање стечено у иностранству,
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника,на
основу акта о признавању стране високошколске исправе и мишљења одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем министар.
Кандидати под I, II, III достављају оригинал
или оверену фотокопију одговарајућег решења
министра. Кандидати чије су пријаве благовремене и потпуне и уз које су приложени неопходни 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 који
су навели у својим пријавама. Након обављене психолошке процене 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 разговоракандидати ће бити обавештени на број телефона који
напишу на пријави. Рок за подношењепријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс са
потребном документацијом подносе се у затвореној коверти на адресу школе: Основна школа „Петар Петровић Његош” Стражиловска бб,
23101 Зрењанин, лично или поштом са назнаком „За конкурс за радно место наставника технике и технологије”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Све
информације о конкурсу могу се добити на број
телефона: 023563840

ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
23000 Зрењанин, Стражиловска Бб
тел. 023/563840

Сервирка

на неодређено време, са 100% радног
времена
УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа
:да има завршено средње образовање у складу са Каталогом радних места и Правилником
о организацији и систематизацији послова У
ОШ”Петар Петровић Његош” у Зрењанину(најмање II степен стручне спреме), да је држављанин Републике Србије -да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, знање језика на коме се остварује
образовно - васпитни рад, -да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давања мита,
за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање докази и остало: уз пријаву доставити: -попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете; потписану пријаву са радном биографијом;
оригинал или оверену фотокопију сведочанства о завршеној средњој школи; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије(не старије од шест месеци);
доказ да кандидат није осуђиван за кривична
дела прописана чланом 139. став 1. тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања(оригинал или оверена фотокопија уверења из МУП-а). Уверење не сме бити старије
од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. - Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља само изабрани кандидат,пре закључења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве
благовремене и потпуне и уз које су приложени
неопходни 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 који
су навели у својим пријавама. Након обављене
психолошке процене 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 разговоракандидати ће
бити обавештени на број телефона који напишу
на пријави. Рок за подношењепријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Пријаве на конкурс са потребном
документацијом подносе се у затвореној коверти на адресу школе: Основна школа „Петар
Петровић Његош” Стражиловска бб, 23101
Зрењанин, лично или поштом са назнаком „За
конкурс за радно место сервирка”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Све информације о конкурсу могу се
добити на број телефона:023563840

www.nsz.gov.rs
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ОШ „УРОШ ПРЕДИЋ”

23263 Орловат, Пионирска 1

Наставник математике

на неодређено време са непуним радним
временом - 88,89% норме
УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду,
мора испуњавати и посебне услове прописане чл.
139. и140. ст. 1. и ст. 2. Закона и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 - даље:
Правилник), и то: одговарајуће високо образовање
кандидат мора имати једно од следећих звања:
1. професор математике, 2. Дипломирани математичар, 3. дипломирани математичар за теоријску
математику и примене,4. дипломирани математичар за рачунарство и информатику, 5. дипломирани
математичар-информатичар, 6. професор математике и рачунарства, 7. дипломирани математичар
за математику економије, 8. професор информатике-математике, 9. дипломирани математичар-астроном, 10. дипломирани математичар-примењена
математика, 11. дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом Основи
геометрије), 12. дипломирани информатичар, 13.
мастер математичар, 14. мастер професор математике, 15. мастер професор математике и физике,
16.мастер професор математике и информатике, 17.
мастер професор физике и математике, 18. мастер
професор информатике и математике, 19. дипломирани пеофесор математике-мастер, 20. дипломирани математичар-мастер, 21. дипломирани инжењер
математике-мастер (са изборним предметом Основи
геометрије), 22. дипломирани математичар-професор математике, 23. дипломирани математичартеоријска математика, 24. дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи геометрије), 25. професор хемије-математике, 26. професор географије-математике, 27. професор физике-математике, 28. професор биологије-математике,
29. професор математике-теоријско усмерење, 30.
професор математике-теоријски смер, 31. дипломирани математичар и информатичар, 32. дипломирани математичар-механичар, 33. мастер професор
предметне наставе (претходно завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет). Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер,
треба да имају завршене основне академске студије
на студијским програмима из области математике
или примењене математике (са положеним испитом
из предмета геометрија или основи геометрије) или
двопредметне наставе математике и физике, односно математике и информатике. Одговарајуће образовање подразумева и образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу има образовање
и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина. Остали услови: поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; знање српског језика и језика на коме се
остварује 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 малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за лице није, у складу са Законом,
утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву
на конкурс кандидат треба да поднесе, у оригиналу
или у овереној фотокопији, не старијој од 6 месе-
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ци: 1.извод из матичне књиге рођених; 2. уверење о
држављанству; 3. оверен препис/ фотокопију дипломе о стеченом образовању, са доказом о стеченом
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова по ЕСПБ;
4. доказ о знању српског језика и језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима); 5. уверење из казнене евиденције МУП-а да
кандидат није осуђиван за кривична дела прописана
чланом 139. Закона; 6. кратку биографију; 7. пријавни формулар са званичне интернет странице министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима кандидат је дужан да прибави пре закључења
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови” НСЗ. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве достављати лично
или путем поште на адресу: ОШ „Урош Предић”
Орловат, Пионирска бр. 1, 23263 Орловат са назнаком „Пријава на конкурс - наставник математике”.

ОШ „УРОШ ПРЕДИЋ”
23263 Орловат, Пионирска 1

Чистачица

на неодређено време, са пуним радним
временом (100%)
УСЛОВИ: кандидат, поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду,
мора испуњавати и посебне услове прописане чл.
139. Закона. Услови из овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада. захтевана стручна спрема: основно образовање (нсс). Општи услови: одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике
Србије и да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложити следећу документацију, у оригиналу или овереној фотокопији, не старијој од шест (6)
месеци: кратку биографију; пријавни формулар са
званичне интернет странице министарства просвете, науке и технолошког развоја/попуњен; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
оверена копија/препис сведочанства; 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, које издаје надлежна полицијска управа
Министарства унутрашњих послова; доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Пријаве слати на адресу:ОШ „Урош Предић”
Орловат, Пионирска бр. 1, 23263 Орловат,у затвореној коверти,са назнаком: „Конкурс за пријем у радни
однос на радно место - чистачица”. Конкурс објавити
у публикацији „Послови”, Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање..

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2а
тел. 023/533-270

Спремачица

на неодређено време, са пуним радним
временом 5 извршилаца
УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос: учесник
конкурса поред општих услова прописаних чланом

24. став 1. Закона о раду („Службени гласник РС”,
број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017 одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење),
треба да испуњава и посебне услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања односно да: 1.има одговарајуће
образовање: у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у Медицинској школиу Зрењанину: И степен стручне спреме, односно
завршена основна школа; 2.има психичку, физичку
и здравствену способностза рад са децом и ученицима; 3.није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Учесници конкурса треба да доставе: 1.
попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (хттп://www.мпн.гов.
рс); 2. оригинал или оверену фотокопију дипломе
(уверења) о траженој врсти истепену стручне спреме
- сведочанство о завршеној основној школи; 3. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 4. Оригинал или оверена
фотокопија уверења (извода из казнене евиденције)
Министарства унутрашњих послова којим кандидат
доказује да није осуђиван у складу са чланом 139.
став 1. тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања. 5.Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним
доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана,
рачунајући од дана објављивања текста конкурса у
огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови”.Неблаговремене и непотпуне пријаве
биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или предају
лично на адресу: Медицинска школа 23000 Зрењанин, Новосадска 2а са назнаком „за конкурс”. Сва
потребна обавештења можете добити од секретара
школе, лично илителефоном на број 023/533-270.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ”
23260 Перлез, Трг Кнеза Михаила 2
тел. 023/3813-170

Наставник математике

а неодређено време са 100% радног
времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о
раду („Службени гласник РС” број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС ,113/17 И
95/18-аутент.тумачење) кандидат треба да испуњава
и услове утврђене у члану 139, 140, 142 и 144 Закона
о основама система образовања и васпитања (даље:
Закон)и у члану 2 став 1 . Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи а то су: 1. да има одговарајуће образовање и то: А) високо образовање на студијама 2.
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то:
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука (мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета); или Б) високо
образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима којису уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Изу-
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Наука и образовање
зетно: наставник и васпитач јесте и лице са стеченим
одговарајућим високим образовањем на студијама 1.
степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајањуод 3 године или вишим образовањем. Наставник, васпитач и стручни сарадник мора имати образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по 6 бодоваиз психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 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 образовање из
члана 142. став 1. Закона. Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које
има дозволу за рад (лиценцу). Без лиценце послове
наставника, васпитача и стручног сарадника може
да обавља: 1.приправник (најдуже 2 године од дана
заснивања радног односа у установи), 2. лице које
испуњава услове за наставника, васпитача и стручног
сарадника са радним стажом стеченим ван установе,
под условима и на начин утврђеним за приправнике
(најдуже 2 године од дана заснивања радног односа
у установи), 3. лице које је засновало радни однос
на одређено време ради замене одсутног запосленог
(најдуже 2 године од дана заснивања радног односа
у установи), 4. сарадник у предшколској установи (ако
има образовање из члана 142 Закона), 5. педагошки
и андрагошки асистент и помоћни наставник. Наставу
и друге облике образовно-васпитног рада у предметнојнастави може да изводи лице које је стекло високо
образовање, и то: професор математике - дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани
математичар-информатичар, професор математике
и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор информатике-математике,
дипломирани математичар-астроном, дипломирани
математичар-примењена математика, дипломирани математичар-математика финансија(са изборним
предметом Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер мататичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер
професор математике и информатике, мастер професорфизике и математике, мастер професоринформатике иматематике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар-мастер,
дипломирани инжењер математике-мастер (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани
математичар-професор математике, дипломирани
математичар-теоријска математика, дипломирани
инжењер математике(са изборним предметом Основи геометрије), професор хемије-математике, професор географије-математике, професор физике-математике, професор биологије-математике, професор
математике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и
информатичар. Лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани -мастер треба да имају
завршене основне академске студије на студијским
програмима из области математике или примењене
математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне
наставе математике и физике односно математике и
информатике. 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
3. ДА НИЈЕ ОСУЂИВАНО правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 4.
да има држављанство републике Србије, 5. да знасрпски језики језик на којем остварује образовно васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан да
обавезно достави: 1. пријавни формулар, 2. доказ о
одговарајућем високом образовању, а) оверена фото-
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копија дипломе/уверења траженог степена и врсте
образовања, б) доказ о образовању из педагошких,
психолошких и методичких дисциплина (оверена фотокопија доказа који изда високошколска установа), 3.
уверење о држављанству-оригинал или оверена фотокопија, 4.извод из матичне књиге рођених - оригинал
или оверена фотокопија, 5. доказ да није осуђиван
(загоре наведена дела у тачки 3.) који није старији од
6 месеци - оригинал или оверена фотокопија, 6. доказ
да је стекао образовање на српском језику или је положио испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе (диплома/уверење издато на
српском језику која се приложи као доказ под тачком
2. сматра се доказом о знању српског језика под тачком 6), лекарско уверење да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (оригинал или оверену фотокопију) доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
***Услови тражени овим конкурсом доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из члана
139. Закона, у року од осам дана од дана истека рока
за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Конкурсна
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од
дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима. Кандидат
незадовољан решењем о изабраном кандидату може
да поднесе жалбу директору, у року од осам дана од
дана достављења решења о избору кандидата од стране конкурсне комисије. Директор о жалби одлучује у
року од 8 дана од дана подношења. Рок за подношење
пријаве са доказима о испуњености услова конкурса је
8 дана од дана објављивања текста конкурса у огласним новинамаНационалне службе за запошљавање
„Послови” . Пријаве слати на адресу школе: Трг кнеза
Михаила 2, 23260 Перлез, са назнаком „за конкурс”. У
обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне информације обратити се директорушколе на телефон 023/3813-170.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ”
23260 Перлез, Трг Кнеза Михаила 2
тел. 023/3813-170

Чистачица (спремачица)

на неодређено време са 100% радног
времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14
и 13/17 - одлука УС,113/17 и 95/18-аутентично тумачење) кандидат треба да испуњава и услове утврђене
у члану 139,Закона о основама система образовања и
васпитања (даље: Закон)и у члану 16.и25.Правилника
о организацији и систематизацији послова у ОШ „Ђура
Јакшић” Перлез а то су: 1.да има одговарајуће образовање и то: а) да има први степен стручне спреме,односно завршену основну школу, 2. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, 3. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање. 4. да има држављанство
републике Србије, 5. да знасрпски језики језик на којем

остварује образовно васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан да обавезно достави: 1. пријавни формулар, 2. оказ о одговарајућемобразовању, а)
оверена фотокопија дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања, 3. уверење о држављанству-оригинал или оверена фотокопија, 4. извод из
матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, 5. доказ да није осуђиван (загоре наведена дела
у тачки 3.) који није старији од 6 месеци - оригинал или
оверена фотокопија, 6. доказ да је стекао образовање
на српском језику (диплома/уверење издато на српском
језику која се приложи као доказ под тачком 2. сматра
се доказом о знању српског језика под тачком6), лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (оригинал или
оверену фотокопију) доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. ***Услови тражени овим
конкурсом доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи. Комисија
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139. Закона, у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са
листе и доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Кандидат незадовољан решењем о изабраном
кандидату може да поднесе жалбу директору, у року
од осам дана од дана достављања решења о избору
кандидата од стране конкурсне комисије . Директор о
жалби одлучује у року од 8 дана од дана подношења.
Рок за подношење пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса је8 дана од дана објављивања текста
конкурса у огласним новинама Националне службе за
запошљавање „Послови” .Пријаве слати на адресу школе: Трг кнеза Михаила 2, 23260 Перлез, са назнаком „за
конкурс”. Уобзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне информације обратити се
директорушколе на телефон 023/3813-170.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7
тел. 023/530-420

Наставник хемије

са 16 сати рада недељно (40% радног
времена) на одређено време
УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24. став 1. Закона о раду (Службени
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17
- одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење)
кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у члану139, 140, 142 и 144. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), посебне услове из члана 3. став 1. тачка 11) Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19), као и посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији
послова у Основној школи „Соња Маринковић” Зрењанин дел. бр. 1511 од 13. септембра 2019. године,и то:
И да има најмање 15 година живота (општи услов);
II-А да има одговарајуће високо образовање прописано чланом 140. став 1. Закона о основама система
образовања и васпитања, којеје стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: 1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; 2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
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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); или б) високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по прописима којису уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, и то да је: - за
наставника хемије: дипломирани хемичар, професор
хемије, професор хемије и физике, професор хемије и
биологије, дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани хемичар за истраживање и развој, дипломирани физикохемичар, дипломирани хемичар - смер
хемијско инжењерство, професор биологије и хемије,
професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор биологије и хемије, дипломирани хемичар - професор хемије, дипломирани професор хемије
- мастер, професор физике - хемије, професор географије - хемије, професор биологије - хемије, дипломирани професор физике - хемије, мастер, дипломирани
професор биологије - хемије, мастер, дипломирани
педагог за физику и хемију, дипломирани физичар
- професор физике и хемије за основну школу - мастер, дипломирани хемичар - мастер, мастер професор
хемије, мастер хемичар, мастер професор физике и
хемије, мастер професор биологије и хемије, мастер
физикохемичар, дипломирани инжењер хемије аналитичког смера; мастер професор предметне наставе.
Лица која су стекла академско звање мастер морају
имати претходно завршене основне академске студије
хемије. II-БДа има одговарајуће образовање прописано чланом 142. став 1. Закона о основама система
образовања и васпитања, односно наставник, васпитач
и стручни сарадник мора имати образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
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 члана 142. став
1. Закона. III да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; IVда није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. V да има држављанство Републике Србије;
VI да зна српски језик и језик на којемостварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс учесници
конкурса треба да доставе: 1. Пријавни формулар (са
званичне странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја); 2. доказ о одговарајућем високом образовању и то: а) диплому или уверење траженог степена и врсте образовања (оверена фотокопија)
и б) доказ о образовању из педагошких, психолошких
и методичких дисциплина (оверена фотокопија доказа
који издајевисокошколска установа). Уколико је кандидат положио испите из педагогије и психологије
доставља оверену копију индекса или оверену копију
потврде факултета о положеним испитима из наведених предмета. Уколико кандидат има положен стучни
испит или испит за лиценцу, доставља оверенукопију
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу. 3. Уверење о држављанству (оригинал
или оверенакопија); 4. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверенакопија); 5. Доказ да није
осуђиван (за горе наведена дела у тачки IV) који није
старији од 6 месеци (оригинал или оверенакопија);
6. доказ да зна српски језик и језик на којемостварује
образовно-васпитни рад-мађарски језик. (диплома
издата на српском или мађарском језику која је приложена као доказ под тачком 1. сматра се доказом о
знању српског или мађарскогјезика), Услови тражени
овим конкурсом доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се током рада. Лекарско уверење
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као услов под тачком III доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду (у виду оригинала или
оверенекопије). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем
у радни однос из члана 139. Закона, у року од осам
дана од дана истека рока за пријем пријава.
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од осам дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана
од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок
за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса на огласној табли Националне службе за запошљавање - Филијала у Зрењанину. Неблаговремене и непотпуне пријаве конкурсна
комисија неће разматрати. Потпуне информације
кандидати могу добити од секретара школе путем
телефона 023/530-420. Пријаве на конкурс са свом
конкурсом траженом документацијом и назнаком на
коверти „за конкурс - наставник хемије”слати на адресу школе: Основна Школа „Соња Маринковић” Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7, 23101 Зрењанин.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7
тел. 023/530-420

Секретар установе

са 40% сати рада недељно (100% радног
времена) на одређено време
УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у радни
однос утврђених у члану 24. став 1. Закона о раду
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење) кандидат треба да испуњава и посебне
услове утврђене у члану139. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), посебне
услове из члана17.Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Соња Маринковић” Зрењанин дел. број 1511 од 13. септембра
2019. године,и то: I да има најмање 15 година живота
(општи услов); II-А да има одговарајуће образовање
из области правних наукакојеје стечено:а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: 1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; 2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука (мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета); или б) високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по прописима којису уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, са лиценцом за
секретара; III да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом иученицима; IV да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; V да има држављанство Републике Србије; VI

да зна српски језик и језик на којемостварује образовно-васпитни рад-мађарски језик. Уз пријаву на конкурс
учесници конкурса треба да доставе: 1. Пријавни формулар (са званичнеинтернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја); 2. Доказ о
одговарајућемобразовању и то: Диплому или уверење
траженог степена и врсте образовања- дипломирани
правник - мастер или дипломирани правник који је
стекао високо образовање наосновним студијама у
трајању однајмање 4 године (оверена фотокопија); 3.
Уверење о држављанству (оригинал или оверенакопија); 4. Извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверенакопија); 5. Доказ да није осуђиван (за горе
наведена дела у тачки IV) који није старији од 6 месеци (оригинал или оверенакопија); 6. Доказ да зна српски језик и језик на којемостварује образовно-васпитни
рад-мађарски језик. (диплома издата на српском или
мађарском језику која је приложена као доказ под тачком 1. сматра се доказом о знању српског или мађарскогјезика). Услови тражени овим конкурсом доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се
током рада. Лекарско уверење као услов под тачком
III доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду (у виду оригинала или оверене фотокопије).
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Конкурсна комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из члана
139. Закона, у року од осам дана од дана истека рока
за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Конкурсна
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од
дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана
од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок
за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса на огласној табли Националне службе за запошљавање - Филијала у Зрењанину.
Неблаговремене и непотпуне пријаве конкурсна комисија неће разматрати. Потпуне информације кандидати могу добити од секретара школе путем телефона
023/530-420. Пријаве на конкурс са свом конкурсом
траженом документацијом и назнаком на коверти „за
конкурс - секретар установе” слати на адресу школе:
Основна Школа „Соња Маринковић” Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7, 23101 Зрењанин.

СРЕДЊА ШКОЛА
Нови Бечеј, Маршала Тита 5

На основу Уредбе о примени рокова у управним
поступцима за време ванредног стања („Сл. гласник
РС”, бр. 41/20 и 43/20), директор Средње школе доноси: обавештење: конкурс за радно место наставника
физике, који је објављен у листу „Послови” број 872
од 11. 3. 2020. године, наставља се. Рок за пријаву
кандидата на објављени конкурс продужава се 30
дана од дана престанка ванредног стања, односно до
6. јуна 2020. године, у складу са Уредбом о примени
рокова у управним поступцима за време ванредног
стања. Кандидати пријаве могу поднети до 6. јуна
2020. године на адресу наведену у тексту конкурса.

СРЕДЊА ШКОЛА
Нови Бечеј, Маршала Тита 5

На основу Уредбе о примени рокова у управним
поступцима за време ванредног стања („Сл. гласник РС”, бр. 41/20 и 43/20), директор Средње школе доноси: обавештење. Конкурс за радно место
наставника математике, који је објављен у листу
„Послови” број 872 од 11. 3. 2020. године, наставља
се. Рок за пријаву кандидата на објављени конкурс
продужава се 30 дана од дана престанка ванредног
стања, односно до 6. јуна 2020. године, у складу са
Уредбом о примени рокова у управним поступцима
за време ванредног стања. Кандидати пријаве могу
поднети до 6. јуна 2020. године.
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ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Н

а евиденцију Националне службе за запошљавање
(НСЗ) могу да се пријаве:
- незапослена лица која траже запослење
- запослени који траже промену запослења
- друга лица која траже запослење.
Незапосленим лицем које тражи запослење сматра се
особа од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, односно најкасније до 65 година живота, способна и одмах спремна да ради, која није засновала радни однос или на други начин
остварила право на рад, а води се на евиденцији незапослених и
активно тражи запослење.
Запосленим који тражи промену запослења сматра се
особа која је у радном односу или је на други начин остварила
право на рад, али активно тражи промену запослења и води се
на евиденцији лица која траже промену запослења.
Другим лицима која траже запослење сматрају се особе
старије од 15 година које траже запослење, а не могу се сврстати у претходне две групе - ученици, студенти, пензионери, лица
којима мирују права из радног односа и други.
Основна документација за пријављивање:
• личнa картa или друга важећа јавна исправа са фотографијом и личним подацима, издата од стране овлашћеног државног органа, у којој постоји податак о пребивалишту
• доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид)
• акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
• други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).
Додатна документација за особе са инвалидитетом:
• доказ о статусу особе са инвалидитетом, у складу са Законом
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (решење надлежног органа/институције).
Документација коју подносе страни држављани:
• лична карта за странце и нострификована диплома
(стално настањење)
• пасош и нострификована диплома (привремени боравак).
Лица која траже промену запослења уз основну документацију
достављају и уговор о раду.
Друга лица која траже запослење уз основну документацију достављају:
• ученици и студенти - потврду о статусу
• пензионери - доказ/решење о пензионисању
• лица којима мирују права из радног односа - доказ/
решење о мировању радног односа.

Где се пријавити?
Пријављивање на евиденцију Националне службе за запошљавање обавља се лично, у организационим јединицама Националне службе, према месту пребивалишта, односно месту
рада или престанка радног односа, ако у том месту имате боравиште.

Услуге Националне службе за запошљавање
Наш циљ је да вам пружимо подршку у тражењу посла и
повећамо ваше могућности за запошљавање.
• Саветовање у процесу тражења посла
• Информисање о слободним радним местима:
- саветник за запошљавање
- самоуслужни систем
- публикација ,,Послови“
- огласна табла
- сајт НСЗ: www.nsz.gov.rs
• Информисање путем интернета и у центрима за информисање и професионално саветовање (ЦИПС)
• Миграциони сервисни центар (МСЦ) - у Београду, Бору,
Краљеву, Крушевцу, Новом Саду, Новом Пазару и Нишу
• Сајмови запошљавања
• Обуке за активно тражење посла
• Клуб за тражење посла
• Каријерно вођење и саветовање
• Програми обука и стручног оспособљавања
• Јавни радови
• Обуке за покретање сопственог бизниса
• Субвенција за самозапошљавање
• Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорија теже запошљивих
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
• Исплата новчане накнаде у једнократном износу ради самозапошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања
особа са инвалидитетом.
Незапослена лица пријавом на евиденцију Националне службе за запошљавање остварују право на:
• обавештавање о могућностима и условима за запошљавање
• посредовање у запошљавању у земљи и иностранству
• психолошку подршку током тражења посла
• учешће у мерама активне политике запошљавања.
Запослени који траже промену запослења и друга лица
која траже запослење остварују право на информисање, саветовање и посредовање у запошљавању.
За више информација:
Позивни центар НСЗ: 0800/300-301 (бесплатан позив)
www.nsz.gov.rs
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

Гундулићев венац 23-25
тел. 011/2929-100, 2929-000
Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600
Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Крушевац

Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Млинска 16
тел. 016/202-411

Сомбор

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

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

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Суботица

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Крагујевац

Железничка 22
тел. 031/590-600

Јагодина

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Ужице

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500
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

Пријепоље
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

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

