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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 
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ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
За пријем лица из грађанства  

у својству цивилних лица  
на служби у Војсци Србије

у радни однос на неодређено време

ради попуне радних места у 

I Назив установе Војске Србије у у којој се врши 
попуна радних места:

Гарда Војске Србије

Радна местa којa се попуњавajу:

1. Радник за спремање просторија 
ПКВ

3 извршиоца

2. Радник за спремање просторија 
ПКВ

2 извршиоца

3. Дресер - коњаник КВ
1 извршилац

4. Узгајивач КВ
1 извршилац

5. Поткивач КВ
1 извршилац

6. Возач ССС
1 извршилац

7. Помоћни радник КВ
3 извршиоца

8. Инсталатер водовода  
и канализације, ВКВ

1 извршилац

9. Месар КВ
1 извршилац

10. Помоћни радник ПКВ
2 извршиоца

11. Механичар за возила точкаше - 
возач ВКВ

1 извршилац

12. Електромеханичар за возила 
точкаше - возач ВКВ

1 извршилац

13. Механичар за пешадијско 
наоружање ВКВ

1 извршилац

14. Возач - чувар КВ
1 извршилац

15. Вртлар - чувар КВ
1 извршилац

16. Помоћни радник ПКВ
1 извршилац

17. Руковалац пољопривредних 
машина - чувар КВ

2 извршиоца

18. Помоћни радник - чувар ПКВ
1 извршилац

19. Помоћни радник ПКВ
1 извршилац

Општи услови:

– да су кандидати пунолетни држављани Репу-
блике Србије,
– да су здравствено и психофизички способни 
за рад у Министарству одбране и Војсци Србије,
– да имају одговарајућу стручну спрему за рад-
но место за које конкуришу,
– да им раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа,
– да се против њих не води кривични поступак 
због кривичног дела за које се гони по служ-
беној дужности, и да нису осуђивани на казну 
затвора од најмање 6 месеци,
– да су безбедносно проверени и да нема без-
бедносних сметњи за пријем на радна места на 
која конкуришу.

Посебни услови:

Радна место на редном броју 1, 2, 7, 10, 16 и 19: 
завршен 1. и 2. разред средње школе.
Радно место на редном броју 3: 3. степен струч-
не спреме, образовни профил дресер.
Радно место на редном броју 4: 3. степен струч-
не спреме, образовни профил узгајивач.
Радно место на редном броју 5: 3. степен стру-
чне спреме.
Радно место на редном броју 6: 4. степен струч-
не спреме; возачка дозвола Ц категорије.
Радно место на редном броју 8: 3. степен стру-
чне спреме из грађевине и специјалистичко 
образовање из водоводних и канализационих 
инсталација.
Радно место на редном броју 9: 3. степен струч-
не спреме, образовни профил месар.
Радно место на редном броју 11: 3. степен стру-
чне спреме и специјализација за механичара за 
возила точкаше, возачка дозвола Ц категорије.
Радно место на редном броју 12: 3. степен стру-
чне спреме и специјализација за електромеха-
ничара за возила точкаше, возачка дозвола Ц 
категорије.
Радно место на редном броју 13: 3. степен стру-
чне спреме и специјализација за механичара – 
оружар.
Радно место на редном броју 14: 3. степен 
стручне спреме, возачка дозвола Ц категорије, 
одслужен војни рок.
Радно место на редном броју 15: 3. степен 
стручне спреме, образовни профил цвећар – 
вртлар, одслужен војни рок.
Радно место на редном броју 17: 3. степен 
стручне спреме, возачка дозвола Ф категорије, 
одслужен војни рок.
Радно место на редном броју 18: завршен 1. и 
2. разред средње школе, одслужен војни рок.

II Изборни поступак: У изборном поступку 
биће примењени Критеријуми прописани Одлу-
ком о критеријумима за пријем цивилних лица 
на службу у Војсци Србије jaвним конкурсом и 
без јавног конкурса („Службени војни лист“, 
број 13/19), а који обухватају:

– за радна места на редном броју 3, 4, 5, 6, 8, 
9, 11, 12, 13, 14, 15 и 17: просек оцена са нивоа 
школовања предвиђеног за формацијско место 
које се попуњава (30% од укупног броја бодо-
ва), провера знања и способности (20% од уку-
пног броја бодова), психолошка процена канди-
дата (40% од укупног броја бодова), разговор 
са кандидатом (10% од укупног броја бодова), 
медицинско-здравствена процена и безбеднос-
на провера;

– за радна места на редном броју 1, 2, 7, 10, 
16, 18 и 19: просек оцена са нивоа школовања 
предвиђеног за формацијско место које се 
попуњава (40% од укупног броја бодова), пси-
холошка процена кандидата (40% од укупног 
броја бодова) и разговор са кандидатом (20% 
од укупног броја бодова), медицинско-здрав-
ствена процена и безбедносна провера;

Провера знања и способности спроводи се 
тако што кандидат на тесту знања одговара 
на питања бирањем једног тачног одговора 
или више тачних одговора. Провера знања и 
способности вреднује се тако што се одређује 
проценат тачних одговора. Кандидати са више 
од 50% тачних одговора могу да учествују у 
даљем току изборног поступка.

Кандидати чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су 
приложени сви докази и који испуњавају све 
услове за запослење на радним местима за 
која конкуришу биће упућени на психолошку 
процену капацитета у надлежне војноздрав-
ствене установе. Наведена процена врши се 
путем стандардизованих тестова. О датуму, 
времену и месту обављања процене психо-
лошких капацитета, кандидати ће бити оба-
вештени писаним путем на адресе наведене у 
пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој 
процени губе право на даље учешће у избор-
ном поступку.

Са кандидатима који задовоље процену пси-
холошких капацитета биће обављен разговор. 
О датуму, времену и месту обављања и месту 
обављања разговора, кандидати ће бити оба-
вештени писаним путем на на адресе наведене 
у пријави.

Такође, за кандидате који испуњавају услове 
конкурса, уз њихову писану сагласност биће 
извршена безбедносна провера у складу са 
Правилником о безбедносним проверама лица 
које обавља Војнобезбедносна агенција.

Кандидати који се не одазову позиву у било 
којој фази изборног поступка губе право на 
даље ућешће у изборном поступку.

Кандидати који уђу у најужи избор, пре прије-
ма у радни однос доставиће лекарско уверење 
о здравственој способности за рад на радним 
местима на која су конкурисали.

Место рада:
– Београд: за радна места под редним бројем: 
1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13. и 19;
– Карађорђево: за радна места под редним 
бројем: 3, 4, 5, 6, 7, 14. и 16;
– Добановци: за радно место под редним 
бројем: 15. и 17;
– Тара: за радно место под редним бројем: 18.

III Рок за подношење пријаве на јавни 
конкурс: 30 (тридесет) дана и почиње да тече 
од наредног дана када је јавни конкурс оглашен 
у магазину „Одбрана“, веб-сајту Министарства 
одбране, односно Војске Србије.

IV Лице задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Бојан Симеуновић и Иван 
Перић, телефон 011/2064-374.

V Адреса на коју се подноси пријава за 
јавни конкурс: Поштом на адресу ВП 4795 
Београд, Јована Мариновића бб, 11000 
Београд, са назнаком „За јавни конкурс“. Лич-
на достава пријава може се извршити у дело-
водству ВП 4795 Београд, Београд.

Администрација и управа
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Администрација и управа

VI Докази који се прилажу уз пријаву на 
јавни конкурс: Уз пријаву у којој се наводе 
основни лични подаци, адреса становања, кон-
так телефон, mail адреса, назив и редни број 
радног места на које се конкурише, кандидати 
поред кратке биографије прилажу и следеће:
– оригинал или оверена копија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема, односно стечено 
прописано звање или занимање;
– оригинал или оверена копија сведочанства за 
сваки разред захтеване школе - за радна места 
за која је прописан 3, 4. или 5. степен стручне 
спреме;
– копија возачке дозволе - за радна места возача;
– уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци);
– извод из матичне књиге рођених (ако није 
нови образац - не старије од шест месеци);
– уверење надлежног суда да се против канди-
дата не води кривични поступак због кривичног 
дела за које се гони по службеној дужности (не 
старије од шест месеци);
– уверење надлежног органа МУП-а да канди-
дат није кривично осуђиван казном затвора у 
трајању од најмање шест (6) месеци;
– уверење државног органа у којем је кандидат 
био на служби да му радни однос у државном 
органу није престао због повреде дужности из 
радног односа.

Сви докази се прилажу у оргиналу или у 
фотокопији која је оверена у општини, 
суду или од стране јавног бележника.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази у 
оригиналу или фотокопији овереној у општини, 
суду или код јавног бележника, биће одбачене 
решењем.

Сагласно одредби члана 125 Закона о Војс-
ци Србије, при избору за пријем у службу у 
својству цивилног лица на служби у Војсци 
Србије додатно се вреднује чињеница да је 
кандидат супружник, односно члан породице 
погинулог професионалног припадника Војске 
Србије, погинулог или умрлог од последица 
повреда задобијених у вршењу службе у Војсци 
Србије, дете палог борца, супружник професио-
налног припадника Војске Србије премештеног 
из једног у друго место службовања и супруж-
ник односно члан породице професионалног 
војног лица. Након реализације свих актив-
ности у селекцији, а пре формирања листе за 
избор, кандидати који испуњавају услове чла-
на 125 Закона о Војсци Србије укупно остварен 
број бодова увећава се за 5%.

Пробни рад обавезан је за све оне кандидате 
који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу. Пробни рад за радни однос засно-
ван на неодређено време траје 6 месеци. 
Запосленом који не задовољи на пробном раду 
отказује се радни однос без права на новчану 
накнаду без отказа.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју именује министар одбране.

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

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом 
се опредељује за једну од две могућности: да 
орган прибави податке о којима се води служ-

бена евиденција или да ће то кандидат учини-
ти сам. Наведену изјаву је могуће преузети на 
сајту Министарства одбране или Војске Србије.

Потписану изјаву је неопходно доставити уз 
молбу уз напред наведене доказе како би орган 
могао даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење из суда и МУП-а да се против лица не 
води кривични поступак, односно да лице није 
осуђивано на казну затвора у трајању од нај-
мање 6 месеци; уверење државног органа у 
којем је кандидат био на служби да му радни 
однос у државном органу није престао због 
повреде дужности из радног односа.

Кандидати који конкурише на више форма-
цијских места подносепојединачне пријаве за 
свако формацијско место на које конкуришу.

Лице које је већ запослено у Министарству одб-
ране или Војсци Србије, акоје се пријављује на 
јавни конкурс, уместо уверења о држављанству 
и извода из матичне књиге рођених, подноси 
решење о распоређивању на радно место, однос-
но формацијско место у организационој јединици 
у којој ради, или решење да је нераспоређено.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС 

За пријем у својство војних 
намештеника у радни однос на 

неодређено време

I. Назив организационе јединице Војске Србије 
у којој се врши попуна формацијских места:

Центар за примењену математику и елек-
тронику Управе за телекомуникације и 
информатику (Ј-6) ГШ ВС

Формацијско место које се попуњава:

1. Помоћни радник  
(специјални објекти), ПКВ

1 извршилац

Услови: завршена основна школа.

II Изборни поступак: У изборном поступку 
биће примењени критеријуми прописани Одлу-
ком о утврђивању мера за спровођење страте-
гије каријерног вођења и саветовања у Репуб-
лици Србији у Министарству одбране и Војсци 
Србије („Службени војни лист”, бр. 6/14, 23/15, 
30/17, 26/18 и 13/19), а који обухватају просек 
оцена са последњег нивоа школовања (40% од 
укупног броја бодова), психолошку процену кан-
дидата (40% од укупног броја бодова) и разговор 
са кандидатом (20% од укупног броја кандидата). 

Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Кандидати чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз 
које су приложени сви докази и који испуњавају 
све услове за запослење на радним местима за 
која конкуришу биће упућени на психолошку 
процену капацитета у надлежне војноздрав-
ствене установе. Наведена процена врши се 
путем стандардизованих тестова.

О датуму, времену и месту обављања проце-
не психолошких капацитета кандидати ће бити 

благовремено обавештени телефонским путем 
на бројеве телефона које су навели у својим 
пријавама или путем мејла на e-mail адресе 
наведене у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолош-
кој процени или који се не одазову позиву да 
учествују у овој фази изборног поступка, губе 
право на даље учешће у изборном поступку.

За кандидате који задовоље процену психо-
лошких капацитета биће организован разговор. 
Кандидати који се не одазову позиву да учест-
вују у овој фази изборног поступка губе право 
на даље учешће у изборном поступку.

О датуму, времену и месту обављања разговора 
кандидати ће бити благовремено обавештени 
писаним путем или путем мејла на имејл адре-
се наведене у пријави.

За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихо-
ву писану сагласност, биће извршена безбед-
носна провера у складу са Правилником о 
безбедносним проверама лица које обавља 
Војнобезбедносна агенција.

Изабрани кандидати пре пријема у радни однос 
доставиће лекарско уверење о општој здрав-
ственој способности за рад на формацијском 
месту на које су конкурисали.

III Место рада: Београд.

IV Рок за подношење пријаве на јавни 
конкурс је 30 дана од дана оглашавања у 
магазину „Одбрана“.

V Лице које је задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: мајор Недић 
Игор, телефон: 011/3401-204.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за 
јавни конкурс: Поштом на адресу ВП 2237 
Београд, Војводе Степе број 445, 11000 Београд, 
са назнаком „За јавни конкурс“. Лична достава 
пријава може се извршити на деловодство ВП 
2237 Београд, Војводе Степе број 445, Београд.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на 
јавни конкурс: Уз пријаву у којој се наводе 
основни лични подаци, адреса становања, кон-
такт телефон, mail адреса, редни број форма-
цијског места на које се конкурише, кандидати 
поред кратке биографије прилажу и следеће:

1. За формацијско место на редном броју 1 - 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству, оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених, ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фото-
копији коју је оверио јавни бележник. Изузетно 
у градовима и општинама у којима нису име-
новани јавни бележници докази могу бити ове-
рени у основним судовима, судским јединица-
ма, пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као поверени 
посао.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази у 
оригиналу или фотокопији овереној у општини, 
суду или код јавног бележника, биће одбачене 
решењем.

Сагласно одредби члана 125 Закона о Војс-
ци Србије између кандидата који испуњавају 
услове конкурса, првенство под једнаким усло-
вима има супружник, односно члан породице 
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погинулог професионалног припадника Војске 
Србије, погинулог или умрлог од последица 
повреда задобијених на вршењу службе у Војс-
ци Србије и супружник професионалног при-
падника Војске Србије премештеног из једног у 
друго место службовања.

Пробни рад обавезан је за све оне кандидате 
који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу. Пробни рад за радни однос засно-
ван на неодређено време траје 6 месеци. 
Запосленом који не задовољи на пробном раду 
отказује се радни однос без права на новчану 
накнаду због отказа.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју именује министар одбране.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, 
бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да 
у поступку који се покреће по захтеву стран-
ке орган може да оствари увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција када је то неоп-
ходно за одлучивање, осим ако странка изричи-
то изјави да ће податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом 
се опредељује за једну од две могућности: да 
орган прибави податке о којима се води служ-
бена евиденција или да ће то кандидат учини-
ти сам. Наведену изјаву је могуће преузети на 
веб-страници Министарства одбране Републике 
Србије www.mod.gov.rs. Потписану изјаву неоп-
ходно је доставити уз напред наведене доказе 
како би орган могао даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење из суда и МУП-а да се против лица не 
води кривични поступак, односно да лице није 
осуђивано на казну затвора у трајању од нај-
мање 6 месеци; уверење државног органа у 
којем је кандидат био на служби да му радни 
однос у државном органу није престао због 
повреде дужности из радног односа.

Кандидати који конкуришу на више форма-
цијских места подносе појединачне пријаве за 
свако формацијско место на које конкуришу у 
којима наводе уз коју од пријава су приложили 
тражене доказе.

Лице које је већ запослено у Министарству одб-
ране и Војсци Србије, а које се пријављује на 
јавни конкурс, уместо уверења о држављанству 
и извода из матичне књиге рођених, подноси 
решење о распоређивању на радно место, однос-
но формацијско место у организационој јединици 
у којој ради, или решење да је нераспоређено.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем лица у својству цивилних 
лица на служби у Војсци Србије 

у радни однос на неодређено 
време ради попуне формацијских 
места у Ратном ваздухопловству и 

противваздухопловној одбрана

I Формацијска места која се попуњавају: 

1. Наставник енглеског језика - 
преводилац, С2С

1 извршилац

2. Механичар за возила точкаше - 
возач, ВКВ

1 извршилац

3. Електромеханичар за изворе 
струје и електроагрегате - возач, 

ВКВ
1 извршилац

4. Механичар за ПП средства и 
судове под притиском, ВКВ

1 извршилац

5. Самостални референт за 
управљање непокретности, ВШС

1 извршилац

6. Возач аутобуса, ВКВ
2 извршиоца

7. Командир одељења - управник 
сервиса термоенергетског, С1С

1 извршилац

8. Руковалац парних котлова са АТК, 
КВ

1 извршилац

9. Грађевински столар, КВ
1 извршилац

10. Механичар за пешадијско 
наоружање, ВКВ

1 извршилац

11. Електромеханичар за возила 
гусеничаре уједно возач, ВКВ

1 извршилац

12. Технолог, ВСС
1 извршилац

13. Електромеханичар за изворе 
струје и електроагрегате, ВКВ

1 извршилац

14. Месар, КВ
1 извршилац

15. Технолог, ВСС
1 извршилац

16. Механичар за електронику у 
ракетним системима ЗА - возач

1 извршилац

17. Механичар за електронику у 
ракетним системима ЗА - возач, ВКВ

1 извршилац

18. Заваривач, ВКВ, место 
службовања Зуце

1 извршилац

19. Радник за спремање просторија, 
ПКВ

1 извршилац

20. Механичар за возила точкаше 
(возач), ВКВ
1 извршилац

21. Самостални програмер, С2С
1 извршилац

22. Референт за инфраструктуру, 
С2С

1 извршилац

23. Технолог, С2С
1 ивршилац

24. Метролог, С2С
1 извршилац

25. Водећи технолог, С2С
1 извршилац

26. Водећи технолог, С2С
1 извршилац

27. Водећи технолог, С2С
1 извршилац

28. Технолог, С1С
1 извршилац

29. Референт за планирање 
материјала, ССС

1 извршилац

30. Техничар, ССС
1 извршилац

31. Техничар, ССС
1 извршилац

32. Авио-механичар, ВКВ
1 извршилац

33. Електромеханичар, ВКВ
1 извршилац

34. Ауто-лимар, ВКВ
1 извршилац

35. Вулканизер, ССС
1 извршилац

36. Металофарбар - пескирац, КВ
1 извршилац

37. Референт за набавку добара, ОСС
1 извршилац

38. Авио-радио-механичар-возач, 
ВКВ

1 извршилац

39. Лекар, ВСС
1 извршилац

Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Репу-
блике Србије,
– да су здравствено способни за рад у Минис-
тарству одбране и Војсци Србије,
– да имају одговарајућу стручну спрему за рад-
но место за које конкуришу,
– да им раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа,
– да нису осуђивани на казну затвора од нај-
мање шест (6) месеци,
– да су безбедносно проверени и да нема без-
бедносних сметњи за пријем на радна места на 
која конкуришу.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

Радно место на редном броју 1: завршен фило-
лошки факултет (енглески и руски језик).
Радно место на редном броју 2: завршена тро-
годишња или четворогодишња средња школа 
за занимања машинске струке, специјалистичко 
образовање ВКВ, возачка дозвола Ц категорије.
Радно место на редном броју 3: завршена тро-
годишња или четворогодишња средња школа 
за занимања електротехничке струке, специја-
листичко образовање ВКВ, возачка дозвола Ц 
категорије.
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Радно место на редном броју 4: завршена тро-
годишња или четворогодишња средња школа 
за занимања машинске струке, образовни про-
фил механичар хидраулике и пнеуматике, спе-
цијалистичко образовање ВКВ, возачка дозвола 
Ц категорије.
Радно место на редном броју 5 и 7: завршена 
виша грађевинска школа.
Радно место на редном броју 6: завршена тро-
годишња или четворогодишња средња школа, 
специјалистичко образовање ВКВ, возачка доз-
вола Д категорије.
Радно место на редном броју 8 и 10: завршена 
трогодишња или четворогодишња средња шко-
ла за занимања машинске струке, специјалис-
тичко образовање ВКВ.
Радно место на редном броју 9: завршена 
грађевинска средња школа, смер столар.
Радно место на редном броју 11: завршена тро-
годишња или четворогодишња средња школа 
за занимања електротехничке струке, специја-
листичко образовање ВКВ, возачка дозвола Ц 
категорије.
Радно место на редном броју 12 и 15: завршене 
четворогодишње академске студије машинског 
или електротехничког смера.
Радно место на редном броју 13: завршена чет-
ворогодишња средња школа за занимања елек-
тротехничке струке, специјалистичко образо-
вање ВКВ.
Радно место на редном броју 14: завршена тро-
годишња средња школа образовног профила 
месар.
Радно место на редном броју 16 и 17: завршена 
четворогодишња средња школа за занимања 
електротехничке струке, специјалистичко обра-
зовање ВКВ.
Радно место на редном броју 18: завршена тро-
годишња или четворогодишња средња школа 
за занимања техничке струке, образовни про-
фил заваривач, специјалистичко образовање 
ВКВ.
Радно место на редном броју 19: завршена 
основна школа.
Радно место на редном броју 20: завршена тро-
годишња или четворогодишња средња школа 
за занимања машинске струке, специјалистичко 
образовање ВКВ, возачка дозвола Ц категорије.
Радно место на редном броју 21: заврше-
не основне академске студије у трајању од 4 
године из електротехничког и рачунарског 
инжињерства, област софтверско инжињер-
ство.
Радно место на редном броју 22: завршене 
основне академске студије у трајању од 4 годи-
не из грађевинског инжињерства, област кон-
струкције.
Радно место на редном броју 23: заврше-
не основне академске студије у трајању од 4 
године из електротехничког и рачунарског 
инжињерства, област електроника.
Радно место на редном броју 24: заврше-
не основне академске студије у трајању од 4 
године из електротехничког и рачунарског 
инжињерства, област електроника или телеко-
муникације.
Радно место на редном броју 25: завршене 
основне академске студије у трајању од 4 годи-
не из машинског инжињерства, област вазду-
хопловство.
Радно место на редном броју 26: завршена 
основне академске студије у трајању од 4 годи-
не из машинског инжињерства, област вазду-
хопловство.
Радно место на редном броју 27: заврше-
не основне академске студије у трајању од 4 
године из електротехничког и рачунарског 
инжињерства, област електроника.
Радно место на редном броју 28: завршене 
основне струковне студије у трајању од 3 годи-
не из машинског инжињерства или основне ака-
демске студије у трајању од 3 године из машин-
ског инжињерства.

Радно место на редном броју 29: завршена средња 
школа у трајању од 4 године, образовни профил 
авиотехничар за електронску опрему ваздухопло-
ва или мехатроничар за радарске системе.
Радно место на редном броју 30 и 31: завршена 
средња школа у трајању 4 године, образовни 
профил авио-техничар за ваздухоплове и мото-
ре или завршена четворогодишња средња шко-
ла за занимања машинске или електротехничке 
струке.
Радно место на редном броју 32: средња школа 
у трајању 4 године машинског усмерења, обра-
зовни профил авио-техничар за ваздухоплове 
и моторе и специјалистичко образовање за 
авио-механичара (ВКВ).
Радно место на редном броју 33: средња школа 
у трајању 4 године машинског усмерења, обра-
зовни профил авио-техничар за електронску 
опрему ваздухоплова и специјалистичко обра-
зовање за електормеханичара (ВКВ).
Радно место на редном броју 34: средња школа 
у трајању 4 године машинстог усмерења, обра-
зовни профил из обрада материјала и специја-
листичко образовање за лимара (ВКВ).
Радно место на редном броју 35: средња школа 
у трајању 4 године, образовни профил вулка-
низер.
Радно место на редном броју 36: средња шко-
ла у трајању 3 године, образовни профил мета-
лофарбар.
Радно место на редном броју 37: основне 
струковне студије у трајању од 3 године из 
машинског инжињерства или основне академ-
ске студије у трајању од 3 године из машинског 
инжињерства.
Радно место на редном броју 38: завршена 
четворогодишња средња школа за занимања 
електротехничке или машинске струке, обра-
зовни профил механичар радио технике, спе-
цијалистичко образовање ВКВ, возачка дозвола 
Ц категорије.
Радно место на редном броју 39: завршена 
медицински факултет и специјализација из 
области ухо, грло и носа.

II Заједничко за сва формацијска места

Изборни поступак: У изборном поступку биће 
примењени Критеријуми прописани Одлуком 
о критеријумима за пријем цивилних лица на 
служби у Војсци Србије јавним конкурсом и без 
јавног конкурса, а који обухватају:
- просек оцена са последњег нивоа школовања 
(40% од укупног броја бодова),
- психолошка процена кандидата (40% од укуп-
ног броја бодова),
- разговор са кандидатом (20% од укупног 
броја бодова),
- медицинско здравствена процена и
- безбедносна провера.

Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Кандидати чије су прија-
ве благовремене, допуштене, разумљиве и пот-
пуне, уз које су приложени сви докази и који 
испуњавају све услове за запослење на фор-
мацијским местима за која конкуришу биће 
упућени на процену психолошких капацитета у 
надлежне војноздравствене установе. Наведе-
на процена врши се помоћу стандардизованих 
тестова. О датуму, времену и месту обављања 
процене психолошких капацитета, и разговора 
са кандидатом, кандидати ће бити обавештени 
писаним путем или путем електронске поште na 
e-mail адресу наведену у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолош-
кој процени или који се не одазову позиву да 
учествују у овој фази изборног поступка губе 
право на даље учешће у изборном поступку.

Са кандидатима који задовоље психолошку про-
цену, конкурсна комисија обавиће разговор, 

који ће се бодовати са 20% од укупног броја 
бодова, у складу са Одлуком о критеријумима 
за пријем цивилних лица на служби у Војсци 
Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса.

За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихо-
ву писану сагласност биће извршена безбед-
носна провера у складу са Правилником о 
безбедносним проверама лица које обавља 
Војнобезбедносна агенција.

Изабрани кандидати пре пријема у радни однос 
доставиће лекарско уверење о општој здрав-
ственој способности за рад на формацијском 
месту на које су конкурисали.

III Место рада: 
За радна места на редном броју: 1, 2, 3, 4, 5, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37 - Батајница
За радна места на редном броју: 6, 7 - Лађевци
За радна места на редном броју: 8, 9, 12, 17 - 
Ниш
За радна места на редном броју: 10, 14, 18 - 
Зуце
За радна места на редном броју: 11, 13, 15, 16 
- Нови Сад
За радна места на редном броју: 19, 20, 38, 39 
- Београд

IV Рок за подношење пријаве на јавни кон-
курс је 30 (тридесет) дана и почиње да тече 
наредног дана од дана када је јавни конкурс 
оглашен у магазину „Одбрана”.

V Лица задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Мајор Александар Ћира-
ковић, телефон 011/3074-008.

VI Адреса на коју се подноси пријава за 
јавни конкурс: Поштом препоручено на адре-
су: Команда Ратног ваздухопловства и ПВО, 
Главна 1, 11080 Земун, са назнаком „За јавни 
конкурс”. 

VII Докази који се прилажу уз пријаву на 
јавни конкурс

Уз пријаву у којој се наводе основни лични 
подаци, адреса становања, контакт телефон, 
мејл-адреса, редни број формацијског места 
на које се конкурише, кандидати поред кратке 
биографије прилажу и следеће:
1. оригинал или оверена фотокопија дипло-
ме којом се потврђује стручна спрема, однос-
но стечено прописано звање; уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених (ако није нови 
образац - не старије од шест месеци); уверење 
надлежног органа МУП-а да кандидат није кри-
вично осуђиван казном затвора у трајању од 
најмање шест (6) месеци; уверење надлежног 
органа (ако је кандидат био на служби у држав-
ном органу) да му радни однос у државном 
органу није престао због повреде дужности из 
радног односа.
2. За радна места на редном броју 2, 3, 4, 6, 11, 
20 и 38: копија возачке дозволе
3. За радна места за која је прописано КВ, ССС 
и ВКВ - оригинал или фотокопија сведочанства 
за завршен сваки разред средње школе. 

Сви докази се прилажу или у оригиналу 
или у фотокопији која је оверена у општи-
ни, суду или од стране јавног бележника.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази у 
оригиналу или овереној фотокопији (у општи-
ни, суду или код јавног бележника), биће одба-
чене закључком.
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Администрација и управа

Сагласно одредби члана 125 Закона о Војс-
ци Србије, при избору за пријем се додатно 
вреднује чињеница да је кандидат супружник, 
односно члан породице погинулог професио-
налног припадника Војске Србије, погинулог 
или умрлог од последица повреда задобијених 
у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог 
борца, супружник професионалног припадника 
Војске Србије премештеног из једног у друго 
место службовања и супружник односно члан 
породице професионалног војног лица.

Пробни рад обавезан је за све оне кандидате 
који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу. Пробни рад за радни однос засно-
ван на неодређено време траје 6 месеци. 
Запосленом који не задовољи на пробном раду 
отказује се радни однос без права на новчану 
накнаду због отказа.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју именује министар одбране.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС” бр. 
18/2016) прописано је, између осталог, да у 
поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави 
да ће податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом 
се опредељује за једну од две могућности: да 
орган прибави податке о којима се води служ-
бена евиденција или да ће то кандидат учинити 
сам. Наведену изјаву је могуће преузети у ВЗ 
Мома Станојловић - Батајница. 

Потписану изјаву је неопходно доставити уз 
напред наведене доказе како би орган могао 
даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; уверење из 
МУП-а да лице није осуђивано на казну затвора у 
трајању од најмање 6 месеци; уверење државног 
органа у којем је кандидат био на служби да му 
радни однос у државном органу није престао 
због повреде дужности из радног односа.

Кандидати који конкуришу на више форма-
цијских места подносе појединачне пријаве за 
свако формацијско место на које конкуришу у 
којима наводе уз коју од пријава су приложили 
тражене доказе.

Лице које је већ запослено у Министарству одб-
ране и Војсци Србије, а које се пријављује на 
јавни конкурс, уместо уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених под-
носи решење о распоређивању на радно место 
односно на формацијско место у органу у којем 
ради или решење да је нераспоређен.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

За пријем лица из грађанствa у 
својству цивилних лица на служби у 

Војсци Србије 
у радни однос на неодређено време 

ради попуне радних места у 

I Назив установе Војске Србије у којој се врши 
попуна радних места:

Технички опитни центар Управе за планирање 
и развој (Ј-5) Генералштаба Војске Србије

Радна места која се попуњавају:

1. Водећи истраживач, С2С
1 извршилац

2. Водећи истраживач, С2С
1 извршилац

3. Возач специјалног возила, ВКВ
1 извршилац

4. Авио-механичар, ВКВ
1 извршилац

5. Механичар за авио-инструменте, 
ВКВ

1 извршилац

6. Механичар за клима и расхладне 
уређаје - возач, ВКВ

1 извршилац

7. Возач специјалног возила, ВКВ
1 извршилац

Општи услови:
– да су кандидати држављани Републике 
Србије,
– да су здравствено способни за рад у Минис-
тарству одбране и Војсци Србије, 
– да имају одговарајућу стручну спрему за рад-
но место за које конкуришу,
– да им раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа,
– да се против њих не води кривични поступак 
због кривичног дела за које се гони по служ-
беној дужности, и да нису осуђивани на казну 
затвора од најмање 6 месеци,
– да су безбедносно проверени и да нема без-
бедносних сметњи за пријем на радна места на 
која конкуришу.

Посебни услови

Радно место на редном броју 1:
– да кандидат има завршен одговарајући 
факултет, модули: системи наоружања (војно 
машинство), или производно машинство или 
машинске конструкције или војно индустријско 
инжењерство на основним и мастер академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова 
или на којима је стекао VII/1 стручне спреме.

Радно место на редном броју 2: 
– да кандидат има завршен одговарајући 
факултет, модули: рачунарско инжењерство, 
или софтверско инжењерство информацио-
не технологије, или рачунарство и информа-
тика, или ENBIDED системи и алгоритми, или 
софтверско инжењерство, или рачунарско 
инжињерство, или информациони системи, или 
рачунарска техника и информатика, или соф-
тверско инжењерство на основним и мастер 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСП бодова или на основним студијама којима 
је стекао VII-1 стручне спреме. 

Радно место на редном броју 3: 
– да кандидат има завршен 5. степен ССС (ВКВ), 
– да поседује дозволу за управљање моторним 
возилима категорија: АМ, Б1, Б, БЕ, Ц1, Ц, Ф и М.

Радно место на редном броју 4: 
– да кандидат има завршену школу стручних 
радника за војнотехничка занимања или завр-
шену средњу стручну школу 5. степена ССС 
(ВКВ) из области ваздухопловно-машинског 
усмерења. 

Радно место на редном броју 5: 
– завршена школа стручних радника за вој-
нотехничка занимања или завршену средњу 
стручну школу 5. степена ССС (ВКВ) из области 
ваздухопловно-електро усмерења.

Радно место на редном броју 6:
– да кандидат има завршен 5. степен CCC (ВКВ) 
из електро или машинског усмерења,
– да поседује дозволу за управљање моторним 
возилима категорија: АМ, Б1, Б, БЕ, Ц1, Ц, Ф 
и М.

Радно место на редном броју 7: 
– да кандидат има завршен 5. степен ССС (ВКВ), 
– да поседује дозволу за управљање моторним 
возилима категорија: АМ, Б1, Б, БЕ, Ц1, Ц, Ф 
и М.

II Заједничко за сва радна места

Изборни поступак: У изборном поступку биће 
примењени Критеријуми прописани Одлукoм о 
утврђивању критеријума за пријем цивилних 
лица на службу у Војсци Србије јавним кон-
курсом и без јавног конкурса („Службени војни 
лист“, бр. 13/19), а који обухватају просек оце-
на са нивоа школовања предвиђеног за форма-
цијско место које се попуњава (40% од укупног 
броја бодова), психолошка процена кандидата 
(40% од укупног броја бодова), разговор са 
кандидатом (20% од укупног броја бодова), 
медицинско-здравствена процена и безбеднос-
на провера.

Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Кандидати чије су прија-
ве благовремене, допуштене, разумљиве, пот-
пуне и уз које су приложени сви докази и који 
испуњавају све услове за запослење на радним 
местима за која конкуришу биће упућени на 
психолошку процену капацитета у надлежне 
војноздравствене установе. Наведена процена 
врши се путем стандардизованих тестова. 

О датуму, времену и месту обављања проце-
не психолошких капацитета, кандидати ће бити 
благовремено обавештени телефонским путем 
на бројеве телефона које су навели у својим 
пријавама или путем писаног обавештења на 
адресе које су навели у својим пријавама.

Кандидати који не задовоље на психолош-
кој процени или који се не одазову позиву да 
учествују у овој фази изборног поступка, губе 
право на даље учешће у изборном поступку.

За кандидате који задовоље процену психолош-
ких капацитета биће организован разговор.
Кандидати који се не одазову позиву да учест-
вују у овој фази изборног поступка губе право 
на даље учешће у изборном поступку. 

О датуму, времену и месту обављања разговора 
кандидати ће бити благовремено обавештени 
писаним путем или путем mail на e-mail адресе 
наведене у пријави.

За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихо-
ву писану сагласност биће извршена безбед-
носна провера у складу са Правилником о 
безбедносним проверама лица које обавља 
Војнобезбедносна агенција.

Изабрани кандидати пре пријема у радни однос 
доставиће лекарско уверење о општој здрав-
ственој способности за рад на формацијском 
месту на које су конкурисали.

III Рок за подношење пријаве на јавни 
конкурс је 30 (тридесет) дана и почиње да 
тече наредног дана од дана када је јавни кон-
курс оглашен у магазину „Одбрана“.
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IV Место рада:
За радна места на редном броју: 1, 2, 3, 4, 5 - 
Београд.
За радна места на редном броју 6 и 7 - Никинци.

V Лице задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Никола Васиљевић, теле-
фон 011/3401-007.

VI Адреса на коју се подноси пријава за 
јавни конкурс: Поштом на адресу: Технички 
опитни центар - Београд, Војводе Степен 445, 
11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс“. 
Лична достава пријава може се извршити у 
деловодству Техничког опитног центра, Војво-
де Степе 445, 11000 Београд.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на 
јавни конкурс: Уз пријаву у којој се наводе 
основни лични подаци, адреса становања, кон-
так телефон, мејл-адреса, редни број радног 
места на које се конкурише, кандидати поред 
кратке биографије прилажу и следеће:

За сва радна места од редног броја 1 до 7 - 
оргинал или оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема, односно стечено 
прописано звање или занимање; уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених (ако није нови 
образац - не старије од шест месеци); уве-
рење надлежног суда да се против кандида-
та не води кривични поступак због кривичног 
дела за које се гони по службеној дужности (не 
старије од шест месеци); уверење надлежног 
органа МУП-а да кандидат није кривично осуђи-
ван казном затвора у трајању од најмање шест 
(6) месеци; уверење државног органа у којем 
је кандидат био на служби да му радни однос 
у државном органу није престао због повреде 
дужности из радног односа.

За радно место под редним бројем - 3, 6 и 7 - ори-
гинал или оверена фотокопија возачке дозволе.

За радно место под редним бројем - 3, 4, 5, 6 и 
7 - оригинал или оверена фотокопија сведочан-
ства за завршен сваки разред средње школе.

Кандидати са завршеним мастер студијама 
дужни су да доставе и дипломе или уверења 
о завршеним основним академским студијама.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фото-
копији коју је оверио јавни бележник. Изузетно 
у градовима и општинама у којима нису име-
новани јавни бележници докази могу бити ове-
рени у основним судовима, судским јединица-
ма, пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским упавама као поверени 
посао.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази у 
оригиналу или фотокопији овереној у општини, 
суду или код јавног бележника, биће одбачене 
закључком.

Сагласно одредби члана 125 Закона о Војс-
ци Србије између кандидата који испуњавају 
услове конкурса, првенство под једнаким усло-
вима има супружник, односно члан породице 
погинулог професионалног припадника Војске 
Србије, погинулог или умрлог од последица 
повреда задобијених на вршењу службе у Војс-
ци Србије и супружник професионалног при-
падника Војске Србије премештеног из једног у 
друго место службовања.

Пробни рад обавезан је за све оне кандидате 
који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу. Пробни рад за радни однос засно-

ван на неодређено време траје 6 месеци. 
Запосленом који не задовољи на пробном раду 
отказује се радни однос без права на новчану 
накнаду због отказа.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју именује министар одбране.

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

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом 
се опредељује за једну од две могућности: да 
орган прибави податке о којима се води служ-
бена евиденција или да ће то кандидат учини-
ти сам. Наведену изјаву је могуће преузети на 
веб-страници Министарства одбране Републи-
ке Србије www.mod.gov.rs. Потписану изјаву је 
неопходно доставити уз напред наведене дока-
зе како би орган могао даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење из суда и МУП-а да се против лица не 
води кривични поступак, односно да лице није 
осуђивано на казну затвора у трајању од нај-
мање 6 месеци; уверење државног органа у 
којем је кандидат био на служби да му радни 
однос у државном органу није престао због 
повреде дужности из радног односа.

Кандидати који конкуришу на више форма-
цијских места подносе појединачне пријаве за 
свако формацијско место на које конкуришу у 
којима наводе уз коју од пријава су приложили 
тражене доказе.

Лице које је већ запослено у Министарству одб-
ране и Војсци Србије, а које се пријављује на 
јавни конкурс, уместо уверења о држављанству 
и извода из матичне књиге рођених, подноси 
решење о распоређивању на радно место, однос-
но формацијско место у организационој јединици 
у којој ради, или решење да је нераспоређено.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС 

За пријем у својство војних 
службеника и војних намештеника у 

радни однос на неодређено време

I. Назив организационе јединице Војске Србије 
у којој се врши попуна формацијских места:
Бригада везе Управе за телекомуникације и 
информатику (Ј-6) Генералштаба Војске Србије

Формацијска места која се попуњавају:

1. Механичар за електронска 
средства - возач, 5ССС

1 извршилац

2. Механичар за возила точкаше - 
возач, 5ССС
1 извршилац

3. Послужилац АТЦ, 3ССС
1 извршилац

4. Електромеханичар за аутоматику 
и електронику – возач, 5ССС

1 извршилац

5. Механичар за РРУ и ТЛВУ, 4ССС
1 извршилац

6. Механичар за возила точкаше - 
возач, 5ССС
1 извршилац

Услови:

Радно место на редном броју 1:
– завршен V степен стручне спреме - смер елек-
тротехнички,
– возачка дозвола Б категорије.

Радно место на редном броју 2:
– завршен V степен стручне спреме - технички 
смер,
– возачка дозвола Ц категорије.

Радно место на редном броју 3:
– завршен III степен стручне спреме - смер 
електронике или ПТТ.

Радно место на редном броју 4:
– завршен V степен стручне спреме - смер елек-
тротехнички,
– возачка дозвола Б категорије.

Радно место на редном броју 5:
– завршен IV степен стручне спреме - смер 
електротехнички.

Радно место на редном броју 6:
– завршен V степен стручне спреме - технички 
смер,
– возачка дозвола Ц категорије.

II Заједничко за сва формацијска места

Изборни поступак: У изборном поступку биће 
примењени критеријуми прописани Одлуком 
о утврђивању мера за спровођење стратегије 
каријерног вођења и саветовања у Републици 
Србији у Министарству одбране и Војсци Србије 
(„Службени војни лист”, бр. 6/14, 23/15, 30/17, 
26/18 и 13/19), а који обухватају просек оцена 
са последњег нивоа школовања (40% од укуп-
ног броја бодова), психолошку процену кандида-
та (40% од укупног броја бодова) и разговор са 
кандидатом (20% од укупног броја кандидата). 

Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Кандидати чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз 
које су приложени сви докази и који испуњавају 
све услове за запослење на радним местима за 
која конкуришу биће упућени на психолошку 
процену капацитета у надлежне војноздрав-
ствене установе. Наведена процена врши се 
путем стандардизованих тестова.

О датуму, времену и месту обављања проце-
не психолошких капацитета кандидати ће бити 
благовремено обавештени телефонским путем 
на бројеве телефона које су навели у својим 
пријавама или путем мејла на имејл-адресе 
наведене у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолош-
кој процени или који се не одазову позиву да 
учествују у овој фази изборног поступка, губе 
право на даље учешће у изборном поступку.

За кандидате који задовоље процену психо-
лошких капацитета биће организован разговор. 
Кандидати који се не одазову позиву да учест-
вују у овој фази изборног поступка губе право 
на даље учешће у изборном поступку.
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О датуму, времену и месту обављања разговора 
кандидати ће бити благовремено обавештени 
писаним путем или путем мејла на имејл адре-
се наведене у пријави.

За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихо-
ву писану сагласност, биће извршена безбед-
носна провера у складу са Правилником о 
безбедносним проверама лица које обавља 
Војнобезбедносна агенција.

Изабрани кандидати пре пријема у радни однос 
доставиће лекарско уверење о општој здрав-
ственој способности за рад на формацијском 
месту на које су конкурисали.

III Место рада:
За радна места на редном броју 1, 2, 5 и 6 - 
Београд. 
За радно место на редном броју 3 - Рашка. 
За радно место на редном броју 4 - Ниш.

IV Рок за подношење пријаве на јавни 
конкурс је 30 дана од дана оглашавања у 
магазину „Одбрана“.

V Лице које је задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: поручник Сте-
фан Стојановић, телефон: 011/3603-537.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за 
јавни конкурс: Поштом на адресу ВП 5542 
Београд, Рашка 2, 11000 Београд, са назнаком 
„За јавни конкурс“. Лична достава пријава може 
се извршити на деловодство ВП 5542 Београд, 
Рашка 2, Београд.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на 
јавни конкурс: Уз пријаву у којој се наводе 
основни лични подаци, адреса становања, кон-
такт телефон, мејл-адреса, редни број форма-
цијског места на које се конкурише, кандидати 
поред кратке биографије прилажу и следеће:

1. За формацијско место на редном броју 1, 2, 4 
и 6 - оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству, оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених, ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема, оригинал или овере-
на фотокопија сведочанства за сваки завршен 
разред средње школе, оригинал или оверена 
фотокопија возачке дозволе.

2. За формацијска места на редном броју 3 и 5 
- оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству, оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених, ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема, оригинал или овере-
на фотокопија сведочанства за сваки завршен 
разред средње школе.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фото-
копији коју је оверио јавни бележник. Изузетно у 
градовима и општинама у којима нису именова-
ни јавни бележници докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријем-
ним канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама као поверени посао.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази у 
оригиналу или фотокопији овереној у општини, 
суду или код јавног бележника, биће одбачене 
решењем.

Сагласно одредби члана 125. Закона о Војс-
ци Србије између кандидата који испуњавају 
услове конкурса, првенство под једнаким усло-
вима има супружник, односно члан породице 
погинулог професионалног припадника Војске 

Србије, погинулог или умрлог од последица 
повреда задобијених на вршењу службе у Војс-
ци Србије и супружник професионалног при-
падника Војске Србије премештеног из једног у 
друго место службовања.

Пробни рад обавезан је за све оне кандидате 
који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу. Пробни рад за радни однос засно-
ван на неодређено време траје 6 месеци. 
Запосленом који не задовољи на пробном раду 
отказује се радни однос без права на новчану 
накнаду због отказа.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју именује министар одбране.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, 
бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да 
у поступку који се покреће по захтеву стран-
ке орган може да оствари увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција када је то неоп-
ходно за одлучивање, осим ако странка изричи-
то изјави да ће податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом 
се опредељује за једну од две могућности: да 
орган прибави податке о којима се води служ-
бена евиденција или да ће то кандидат учини-
ти сам. Наведену изјаву је могуће преузети на 
веб-страници Министарства одбране Републике 
Србије www.mod.gov.rs. Потписану изјаву неоп-
ходно је доставити уз напред наведене доказе 
како би орган могао даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење из суда и МУП-а да се против лица не 
води кривични поступак, односно да лице није 
осуђивано на казну затвора у трајању од нај-
мање 6 месеци; уверење државног органа у 
којем је кандидат био на служби да му радни 
однос у државном органу није престао због 
повреде дужности из радног односа.

Кандидати који конкуришу на више форма-
цијских места подносе појединачне пријаве за 
свако формацијско место на које конкуришу у 
којима наводе уз коју од пријава су приложили 
тражене доказе.

Лице које је већ запослено у Министарству одб-
ране и Војсци Србије, а које се пријављује на 
јавни конкурс, уместо уверења о држављанству 
и извода из матичне књиге рођених, подноси 
решење о распоређивању на радно место, однос-
но формацијско место у организационој јединици 
у којој ради, или решење да је нераспоређено.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

За пријем лица из грађанствa у 
својству цивилних лица на служби  

у Војсци Србије 
у радни однос на неодређено време 

ради попуне радних места 

у Централној логистичкој бази Управе за логис-
тику (Ј-4) Генералштаба Војске Србије

Радна места која се попуњавају:

1. Тапетар, ВКВ
1 извршилац

2. Обућар, КВ
1 извршилац

3. Руковалац машина за прање и 
пеглање, КВ
3 извршиоца

4. Перионичар - пеглар, ПКВ
2 извршиоца

5. Технолог за машинска средства, 
С2С

1 извршилац

6. Механичар за артиљеријско 
наоружање - возач, КВ

1 извршилац

7. Ауто-тапетар, ВКВ
1 извршилац

8. Метало-фарбар, КВ
1 извршилац

9. Механичар за телефонско-
телеграфске уређаје - возач, ВКВ

1 извршилац

10. Возач аутобуса, ВКВ
2 извршиоца

11. Возач аутобуса, КВ
2 извршиоца

12. Возач, ВКВ
1 извршилац

13. Возач, КВ
3 извршиоца

14. Грађевински лимар - возач, ВКВ
1 извршилац

15. Подополагач, КВ
1 извршилац

16. Керамичар, КВ
1 извршилац

17. Руковалац парних котлова  
са АТК ВП, ВКВ

6 извршилаца

18. Командир одељења - 
руководилац радова, С1С

1 извршилац

19. Електромеханичар за 
аутоматику, ВКВ

1 извршилац

20. Електромеханичар за аутоматику 
- возач, ВКВ
1 извршилац

21. Електромеханичар за клима  
и расхладне уређаје, ССС

2 извршиоца

22. Командир одељења - 
руководилац радова, С1С

1 извршилац

23. Руковалац климатизације, КВ
2 извршиоца

24. Монтер централног грејања, ВКВ
2 извршиоца
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25. Референт за грађевинске радове, 
ВШС

1 извршилац

26. Управник уједно руковалац 
парних котлова са АТК, ВКВ

1 извршилац

27. Погонски електричар, ВКВ
1 извршилац

28. Руковалац парних котлова  
са АТК, КВ

1 извршилац

29. Механичар за возила точкаше - 
возач, ВКВ

1 извршилац

30. Електромеханичар за возила 
точкаше - возач, ВКВ

1 извршилац

31. Самостални референт  
за књиговодство - благајник, ССС

1 извршилац

32. Механичар за погонску опрему  
и инсталације, ВКВ

1 извршилац

33. Механичар за хемијске изворе 
струје и електроагрегате, ВКВ

1 извршилац

34. Комерцијалиста, ВШС
1 извршилац

Општи услови:
- да су кандидати пунолетни држављани Репу-
блике Србије;
- да су здравствено способни за рад у Минис-
тарству одбране и Војсци Србије;
- да имају одговарајућу стручну спрему за рад-
но место за које конкуришу;
- да им раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа;
- да се против њих не води кривични поступак 
због кривичног дела за које се гони по служ-
беној дужности, и да нису осуђивани на казну 
затвора од најмање 6 месеци;
- да су безбедносно проверени и да нема без-
бедносних сметњи за пријем на радна места на 
која конкуришу.

Посебни услови:

- радно место на редном броју 1: да кан-
дидат има завршен 5. степен стручне спреме 
- ВКВ, образовни профил тапетар-декоратер 
или да кандидат има завршен 5. степен стручне 
спреме - ВКВ и да поседује сертификат издат 
од јавно признатог организатора активности 
образовања одраслих - образовни профил тапе-
тар-декоратер;

- радно место на редном броју 2: да кан-
дидат има завршен 3. степен стручне спреме - 
КВ, образовни профил обућар или да кандидат 
има завршен 3. степен стручне спреме - КВ и да 
поседује сертификат издат од јавно признатог 
организатора активности образовања одраслих 
- образовни профил обућар;

- радно место на редном броју 3: да кан-
дидат има завршен 3. степен стручне спреме 
- КВ, образовни профил хемијске струке или 
да кандидат има завршен 3. степен стручне 
спреме - КВ и да поседује сертификат издат 
од јавно признатог организатора активности 

образовања одраслих образовни профил 
хемијске струке;

- радно место на редном броју 4: да канди-
дат има завршену осмогодишњу школу - ПКВ;

- радно место на редном броју 5: да канди-
дат има завршене академске студије у висини 
од 240 бодова - С2С, смер машинско инжењер-
ство, област мотори;

- радно место на редном броју 6: да кан-
дидат има завршен 3. степен стручне спреме - 
КВ образовни профил механичар или оружар и 
возачку дозволу Ц категорије или да кандидат 
има завршен 3. степен стручне спреме - КВ и да 
поседује сертификат издат од јавно признатог 
организатора активности образовања одраслих 
- КВ, образовни профил механичар или оружар 
и возачку дозволу Ц категорије;

- радно место на редном броју 7: да кан-
дидат има завршен 5. степен стручне спреме 
- ВКВ, образовни профил тапетар-декоратер 
или да кандидат има завршен 5. степен стручне 
спреме - ВКВ и да поседује сертификат издат 
од јавно признатог организатора активности 
образовања одраслих - образовни профил тапе-
тар-декоратер;

- радно место на редном броју 8: да кан-
дидат има завршен 3. степен стручне спреме 
- КВ, образовни профил метало-фарбар; или 
да кандидат има завршен 3. степен стручне 
спреме - КВ и да поседује сертификат издат од 
јавно признатог организатора активности обра-
зовања одраслих - КВ, образовни профил мета-
ло-фарбар;

- радно место на редном броју 9: да кан-
дидат има завршен 5. степен стручне спреме - 
ВКВ, образовни профил електротехничар теле-
комуникација и возачку дозволу Ц категорије 
или да кандидат има завршен 5. степен стручне 
спреме - ВКВ и да поседује сертификат издат од 
јавно признатог организатора активности обра-
зовања одраслих - образовни профил електро-
техничар телекомуникација и возачку дозволу 
Ц категорије;

- радно место на редном броју 10: да кан-
дидат има завршен 5. степен стручне спреме - 
ВКВ и возачку дозволу Д категорије;

- радно место на редном броју 11: да кан-
дидат има завршен 3. степен стручне спреме - 
КВ и возачку дозволу Д категорије;

- радно место на редном броју 12: да кан-
дидат има завршен 5. степен стручне спреме - 
ВКВ и возачку дозволу Ц категорије;

- радно место на редном броју 13: да кан-
дидат има завршен 3. степен стручне спреме - 
КВ и возачку дозволу Ц категорије;

- радно место на редном броју 14: да кан-
дидат има завршен 5. степен стручне спреме - 
ВКВ, образовни профил лимар и возачку дозво-
лу Б категорије или да кандидат има завршен 5. 
степен стручне спреме - ВКВ и да поседује сер-
тификат издат од јавно признатог организатора 
активности образовања одраслих - образовни 
профил образовни профил лимар и возачку 
дозволу Б категорије;

- радно место на редном броју 15: да кан-
дидат има завршен 3. степен стручне спреме - 
КВ, образовни профил подополагач или да кан-
дидат има завршен 3. степен стручне спреме 
- КВ и да поседује сертификат издат од јавно 
признатог организатора активности образовања 
одраслих - КВ, образовни профил подополагач;

- радно место на редном броју 16: да кан-
дидат има завршен 3. степен стручне спреме 
- КВ, образовни профил керамичар; или да кан-
дидат има завршен 3. степен стручне спреме 
- КВ и да поседује сертификат издат од јавно 
признатог организатора активности образо-
вања одраслих - КВ, образовни профил кера-
мичар;

- радно место на редном броју 17: да кан-
дидат има завршен 5. степен стручне спреме 
- ВКВ, образовни профил механичар термое-
нергетских постројења и уверење о положеном 
стручном испиту за руковаоца котла са АТК или 
да кандидат има завршен 5. степен стручне 
спреме - ВКВ машинске струке и да поседује 
сертификат издат од јавно признатог организа-
тора активности образовања одраслих - ВКВ и 
уверење о положеном стручном испиту за руко-
ваоца котла са АТК;

- радно место на редном броју 18: да 
кандидат има завршене академске студије у 
висини од 180 ЕСПБ бодова, односно основне 
струковне студије у висини 180 ЕСПБ бодова 
- С1С, смер електротехничко или рачунарско 
инжењерство, област електроника или аутома-
тика;

- радно место на редном броју 19: да кан-
дидат има завршен 5. степен стручне спреме 
- ВКВ, образовни профил електромеханичар 
за аутоматику или да кандидат има завршен 5. 
степен стручне спреме - ВКВ и да поседује сер-
тификат издат од јавно признатог организато-
ра активности образовања одраслих образовни 
профил електромеханичар за аутоматику;

- радно место на редном броју 20: да кан-
дидат има завршен 5. степен стручне спреме 
- ВКВ, образовни профил електромеханичар 
за аутоматику и возачку дозволу Б категорије 
или да кандидат има завршен 5. степен стручне 
спреме - ВКВ и да поседује сертификат издат 
од јавно признатог организатора активности 
образовања одраслих образовни профил елек-
тромеханичар за аутоматику и возачку дозволу 
Б категорије;

- радно место на редном броју 21: да кан-
дидат има завршен 4. степен стручне спреме 
- ССС, образовни профил електромеханичар за 
термичке и расхладне уређаје или или да кан-
дидат има завршен 4. степен стручне спреме 
- ССС и да поседује сертификат издат од јав-
но признатог организатора активности образо-
вања одраслих образовни профил електроме-
ханичар за за термичке и расхладне уређаје;

- радно место на редном броју 22: да 
кандидат има завршене академске студије у 
висини од 180 ЕСПБ бодова, односно основне 
струковне студије у висини 180 ЕСПБ бодова - 
С1С, смер машинско инжењерство;

- радно место на редном броју 23: да кан-
дидат има завршен 3. степен стручне спреме 
- КВ, образовни профил механичар термоенер-
гетских постројења или да кандидат има завр-
шен 3. степен стручне спреме - КВ и да поседује 
сертификат издат од јавно признатог органи-
затора активности образовања одраслих - КВ, 
образовни профил механичар термоенергет-
ских постројења;

- радно место на редном броју 24: да кан-
дидат има завршен 5. степен стручне спреме 
- ВКВ, образовни профил монтер централног 
грејања или да кандидат има завршен 5. степен 
стручне спреме - ВКВ и да поседује сертификат 
издат од јавно признатог организатора актив-
ности образовања одраслих образовни профил 
монтер централног грејања.
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- радно место на редном броју 25: да кан-
дидат има завршену вишу техничко грађевин-
ску школу, смер грађевински или завршене 
високе струковне студије из области технике и 
грађевине, смер грађевински;

- радно место на редном броју 26: да кан-
дидат има завршен 5. степен стручне спреме 
- ВКВ, образовни профил механичар термое-
нергетских постројења и уверење о положеном 
стручном испиту за руковаоца котла са АТК;

- радно место на редном броју 27: да кан-
дидат има завршен 3.степен стручне спреме - 
КВ, образовни профил електроенергетичар;

- радно место на редном броју 28: да кан-
дидат има завршен 3. степен стручне спреме 
- КВ, образовни профил механичар термоенер-
гетских постројења и уверење о положеном 
стручном испиту за руковаоца котла са АТК;

- радно место на редном броју 29: да кан-
дидат има завршен 4. степен стручне спреме, 
образовни профил ауто-механичар;

- радно место на редном броју 30: да кан-
дидат има завршен 4. степен стручне спреме, 
образовни профил ауто-електричар;

- радно место на редном броју 31: да кан-
дидат има завршен 4. степен стручне спреме 
ССС, економског смера;

- радно место на редном броју 32: да кан-
дидат има завршен 5. степен стручне спреме 
ВКВ, образовни профил електроенергетичар;

- радно место на редном броју 33: да кан-
дидат има завршен 5. степен стручне спреме 
ВКВ смера;

- радно место на редном броју 34: да кан-
дидат има завршену вишу економску школу 
ВШС - комерцијални смер.

Изборни поступак: У изборном поступку биће 
примењенa Одлукa о критеријумима за пријем 
цивилних лица на службу у Војсци Србије јав-
ним конкурсом и без јавног конкурса („Службе-
ни војни лист“, број 13/19).

За сва радна места биће спроведене сле-
деће активности у селекцији: просек оцена 
са нивоа школовања предвиђеног за форма-
цијско место које се попуњава (40% од укуп-
ног броја бодова), психолошка процена канди-
дата (40% од укупног броја бодова), разговор 
са кандидатом (20% од укупног броја бодова), 
медицинско-здравствена процена и безбед-
носна провера.

Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Кандидати чије су прија-
ве благовремене, допуштене, разумљиве, пот-
пуне и уз које су приложени сви докази и који 
испуњавају све услове за запослење на радним 
местима за која конкуришу биће упућени на 
психолошку процену капацитета у надлежне 
војноздравствене установе. Наведена процена 
врши се путем стандардизованих тестова. 

О датуму, времену и месту обављања проце-
не психолошких капацитета, кандидати ће бити 
благовремено обавештени телефонским путем 
на бројеве телефона које су навели у својим 
пријавама или путем мејла на имејл-адресе 
наведене у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолош-
кој процени или који се не одазову позиву да 
учествују у овој фази изборног поступка, губе 
право на даље учешће у изборном поступку.

За кандидате који задовоље процену психолош-
ких капацитета биће организован разговор.

Кандидати који се не одазову позиву да учест-
вују у овој фази изборног поступка губе право 
на даље учешће у изборном поступку. 

О датуму, времену и месту обављања разговора 
кандидати ће бити благовремено обавештени 
писаним путем или путем mail на e-mail адресе 
наведене у пријави.

За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихо-
ву писану сагласност биће извршена безбед-
носна провера у складу са Правилником о 
безбедносним проверама лица које обавља 
Војнобезбедносна агенција.

Изабрани кандидати пре пријема у радни однос 
доставиће лекарско уверење о општој здрав-
ственој способности за рад на формацијском 
месту на које су конкурисали.

Место рада:
– Београд (за радна места на броју 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26)
– Кнић (за радно место на броју 27)
– Смедеревска Паланка (за радно место на 
броју 28)
– Крагујевац (за радна места на броју 29, 30, 31)
– Ниш (за радна места на броју 32, 33, 34)

III Рок за подношење пријаве на јавни кон-
курс је 30 (тридесет) дана и почиње да тече 
наредног дана од дана када је јавни конкурс 
оглашен у магазину „Одбрана”.

IV Лице задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: 
– За радна места на броју 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23 и 24: Александар Калабић, телефон 
011/3035-472
– За радна места на броју 25, 26 и 34: Зоран 
Ковач, телефон 011/3205-029
– За радна места на броју 27, 28, 29, 30, 31: 
Бранко Поповић, телефон 034/507-177
– За радна места на броју 32 и 33: Борис Митро-
вић, телефон 018/508-614

V Адреса на коју се подноси пријава за 
јавни конкурс:

- За радна места на броју 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23 и 24: Војна пошта 2084 Београд, Ослобођења 
30, 11090 (Раковица) Београд. Лична достава 
пријава може се извршити у деловодству Вој-
не поште 2084 Београд, Ослобођења 30, 11090 
(Раковица) Београд.

- За радна места на броју 25, 26 и 34: Војна 
пошта 9808 Београд, Мије Ковачевића 5, 11000 
Београд. Лична достава пријава може се извр-
шити у деловодству Војне поште 9808 Београд, 
Мије Ковачевића 5.

- За радна места на броју 27, 28, 29, 30 и 31: 
Војна пошта 2078 Крагујевац, Кнеза Милоша 
12, 34000 Крагујевац. Лична достава пријава 
може се извршити у деловодству Војне поште 
2078 Крагујевац, Кнеза Милоша 12, 34000 Кра-
гујевац.

- За радна места на броју 32 и 33: Војна пошта 
2079 Ниш, Чегарска бб, 18000 Ниш. Лична дос-
тава пријава може се извршити у деловодству 
Војне поште 2079 Ниш, Чегарска бб, 18000 Ниш

VI Докази који се прилажу уз пријаву на 
јавни конкурс: Уз пријаву у којој се наводе 
основни лични подаци, адреса становања, кон-

так телефон, имејл адреса, редни број радног 
места на које се конкурише, кандидати поред 
кратке биографије прилажу и следеће: 

За сва радна места: 
- оригинал или оверена фотокопија дипло-
ме којом се потврђује стручна спрема, однос-
но стечено прописано звање или занимање; 
уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених (ако 
није нови образац - не старије од шест месеци); 
уверење надлежног суда да се против кандида-
та не води кривични поступак због кривичног 
дела за које се гони по службеној дужности (не 
старије од шест месеци); уверење надлежног 
органа МУП-а да кандидат није кривично осуђи-
ван казном затвора у трајању од најмање шест 
(6) месеци; уверење државног органа у којем 
је кандидат био на служби да му радни однос 
у државном органу није престао због повреде 
дужности из радног односа.

За радна места за која је прописано КВ, 
ССС, ВКВ: оригинал или оверена фотокопија 
сведочанства за завршен сваки разред средње 
школе 

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фото-
копији коју је оверио јавни бележник. 

Изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници докази могу 
бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама као 
поверени посао.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази у 
оригиналу или фотокопији овереној у општини, 
суду или код јавног бележника, биће одбачене 
закључком.

Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци 
Србије при избору за пријем у службу у својству 
цивилног лица на служби у Војсци Србије 
додатно се вреднује чињеница да је кандидат 
супружник, односно члан породице погинулог 
професионалног припадника Војске Србије, 
погинулог или умрлог од последица повреда 
задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, 
дете палог борца, супружник професионал-
ног припадника Војске Србије премештеног из 
једног у друго место службовања и супружник 
односно члан породице професионалног војног 
лица.

Пробни рад обавезан је за све оне кандидате 
који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу. Пробни рад за радни однос засно-
ван на неодређено време траје 6 месеци. 
Запосленом који не задовољи на пробном раду 
отказује се радни однос без права на новчану 
накнаду без отказа. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју именује министар одбране.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, бр. 18/2016) прописано је, између оста-
лог, 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 неоп-
ходно за одлучивање, осим ако странка изричи-
то изјави да ће податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се 
опредељује за једну од две могућности: да орган 
прибави податке о којима се води службена еви-
денција или да ће то кандидат учинити сам. 
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Администрација и управа

Наведену изјаву је могуће преузети на веб стра-
ници Министарства одбране Републике Србије 
www.mod.gov.rs. Потписану изјаву је неопходно 
доставити уз молбу уз напред наведене доказе 
како би орган могао даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење из суда и МУП-а да се против лица не 
води кривични поступак, односно да лице није 
осуђивано на казну затвора у трајању од нај-
мање 6 месеци; уверење државног органа у 
којем је кандидат био на служби да му радни 
однос у државном органу није престао због 
повреде дужности из радног односа.

Кандидати који конкуришу на више формацијских 
места подносе појединачне пријаве за свако рад-
но место на које конкуришу, у којима наводе уз 
коју од пријава су приложили тражене доказе.

Лице које је већ запослено у Министарству одб-
ране и Војсци Србије, а које се пријављује на 
јавни конкурс, уместо уверења о држављанству 
и извода из матичне књиге рођених, подноси 
решење о распоређивању на радно место, однос-
но формацијско место у организационој јединици 
у којој ради, или решење да је нераспоређено.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

За пријем лица из грађанствa у 
својству цивилних лица на служби  

у Војсци Србије 

I Назив установе Војске Србије у којој се 
врши попуна радних места:

Војногeогрaфски институт, Управе за оба-
вештајно-извиђачке послове (Ј-2) Генералшта-
ба Војске Србије

Радна места која се попуњавају:

1. Референт
10 извршилаца, ОСС, место 
службовања - Београд

2. Референт
2 извршиоца, ССС, место службовања - 

Београд

3. Техничар графичке припреме
1 извршилац, ССС, место службовања - 

Београд

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
– да су кандидати пунолетни држављани Репу-
блике Србије,
– да су здравствено способни за рад у Минис-
тарству одбране и Војсци Србије,
– да им раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа,
– да се против њих не води кривични поступак 
због кривичног дела за које се гони по служ-
беној дужности, односно да нису осуђивани за 
таква дела казном затвора у трајању дужем од 
шест (6) месеци,

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

За радно место под редним бројем 1:
– завршена виша геодетска школа или висока 
школа струковних студија геодетског усмерења 
(180 ЕСПБ) и познавање рада на рачунару.

За радно место под редним бројем 2:
– завршена средња стручна школа геодетског 
усмерења и познавање рада на рачунару.

За радно место под редним бројем 3:
– завршена средња стручна школа у трајању 
од 4 (четири) године техничког или графичког 
усмерења.

Заједничко за сва радна места:

II Изборни поступак: У изборном поступку 
биће примењени Критеријуми прописани Одлу-
ком о критеријумима за пријем цивилних лица 
на служби у Војсци Србије јавним конкурсом и 
без јавног конкурса („Службени војни лист“, 
број 13/19), и то: 
1. За радна места под редним бројевима од 
1. до 2., обухвата просек оцена са последњег 
нивоа школовања које је прописано за пријем 
на радно место (30% од укупног броја бодова), 
проверу знања и способности (20% од укупног 
броја бодова) психолошку процену кандидата 
(40% од укупног броја бодова) и разговор са 
кандидатом (10% од укупног броја бодова), 
медицинско-здравствена процена и безбедо-
носна процена.
2. За радно место под редним бројем 3., обухва-
та просек оцена са последњег нивоа школовања 
које је прописано за пријем на радно место 
(40% од укупног броја бодова), психолошку 
процену кандидата (40% од укупног броја бодо-
ва) и разговор са кандидатом (20% од укупног 
броја бодова), медицинско-здравствена процена 
и безбедоносна процена.

Тест знања и вештина ће се састојати из два 
дела, стручно геодетски и информатички део. 
Тестови су састављени од питања која се реша-
вају заокруживањем једног или више понуђе-
них одговора.

Кандидати чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су 
приложени сви докази и који испуњавају све 
услове за запослење на формацијским мести-
ма за која конкуришу биће упућени на психо-
лошку процену капацитета у надлежне војноз-
дравствене установе. Наведена процена врши 
се путем стандардизованих тестова. О датуму, 
времену и месту обављања процене психолош-
ких капацитета, кандидати ће бити обавештени 
писаним путем на адресе наведене у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој 
процени губе право на даље учешће у избор-
ном поступку. 

Са кандидатима који задовоље процену психо-
лошких капацитета биће обављено тестирање 
(стручно геодетски и информатички део). Кан-
дидати са више од 50% тачних одговора могу 
да учествују у даљем току селекције - разго-
вор са кандидатом. О датуму, времену и месту 
обављања тестирања и разговора, кандидати 
ће бити обавештени писаним путем на адресе 
наведене у пријави.

Такође, за кандидате који испуњавају услове 
конкурса, уз њихову писану сагласност биће 
извршена безбедносна провера у складу са 
Правилником о безбедносним проверама лица 
које обавља Војнобезбедносна агенција. 

Кандидати који се не одазову позиву у било 
којој фази изборног поступка губе право на 
даље учешће о изборном поступку. 

Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема 
у радни однос доставиће лекарско уверење о 
општој здравственој способности.

Место рада: Београд.

III Рок за подношење пријаве на јавни 
конкурс: 30 (тридесет) дана и почиње да тече 
наредног дана од дана када је јавни конкурс 
оглашен у магазину „Одбрана“.

IV Лице задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Информације о конкурсу 
могу се добити на телефон 011/3205-007 или 
011/3205-167, на сајту Војногеографског инсти-
тута www.vgi.mod.gov.rs и слањем е-mail на 
адресу vgi@vs.rs 

V Адреса на коју се подноси пријава за 
јавни конкурс: 
Поштом на адресу: Војногеографски институт, 
Улица Мије Ковачевића 5, 11000 Београд, са 
назнаком „За јавни конкурс“. Лична достава 
пријава може се извршити у деловодству Вој-
ногеографског института, Улица Мије Коваче-
вића 5, Београд.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс:

Уз пријаву (која је обавезна) у којој се наво-
де основни лични подаци, адреса становања, 
контак телефон, мејл-адреса, редни број радног 
места на које се конкурише, кандидати поред 
кратке биографије прилажу и следеће:
– диплома којом се потврђује стручна спрема, 
односно стечено прописано звање; 
– уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци); 
– оригинал или оверена копија сведочанства за 
сваки разред завршене школе - за радна места 
за које је прописан 4. степен стручне спреме;
– извод из матичне књиге рођених (ако није 
нови образац - не старије од шест месеци); 
– уверење надлежног суда да се против канди-
дата не води кривични поступак због кривичног 
дела за које се гони по службеној дужности (не 
старије од шест месеци); 
– уверење надлежног органа МУП-а да канди-
дат није кривично осуђиван казном затвора у 
трајању од најмање шест (6) месеци; 
– уверење државног органа у којем је кандидат 
био на служби да му радни однос у државном 
органу није престао због повреде дужности из 
радног односа.

Сви докази се прилажу у оргиналу или у фото-
копији која је оверена у општини, суду или од 
стране јавног бележника.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази у 
оригиналу или фотокопији овереној у општини, 
суду или код јавног бележника, биће одбачене 
решењем.

Сагласно одредби члана 125 Закона о Војс-
ци Србије између кандидата који испуњавају 
услове конкурса, првенство под једнаким усло-
вима има супружник, односно члан породице 
погинулог професионалног припадника Војске 
Србије, погинулог или умрлог од последица 
повреда задобијених на вршењу службе у Војс-
ци Србије и супружник професионалног при-
падника Војске Србије премештеног из једног у 
друго место службовања.

Пробни рад обавезан је за све оне кандидате 
који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу. Пробни рад за радни однос засно-
ван на неодређено време траје 6 месеци. 
Запосленом који не задовољи на пробном раду 
отказује се радни однос без права на новчану 
накнаду без отказа. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју именује министар одбране.
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Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 
18/2016) прописано је, између осталог, да у 
поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави 
да ће податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом 
се опредељује за једну од две могућности: да 
орган прибави податке о којима се води служ-
бена евиденција или да ће то кандидат учини-
ти сам. Наведену изјаву је могуће преузети на 
web страници Министарства одбране Републике 
Србије. Потписану изјаву је неопходно доста-
вити уз напред наведене доказе како би орган 
могао даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење из суда и МУП-а да се против лица не 
води кривични поступак, односно да лице није 
осуђивано на казну затвора у трајању од нај-
мање 6 месеци; уверење државног органа у 
којем је кандидат био на служби да му радни 
однос у државном органу није престао због 
повреде дужности из радног односа.

Кандидати који конкуришу за више форма-
цијских места подносе појединачне пријаве за 
свако формацијско место на које конкуришу у 
којима наводе уз коју од пријава су приложили 
тражене доказе.

Лице које је већ запослено у Министарству одб-
ране и Војсци Србије, а које се пријављује на 
јавни конкурс, уместо уверења о држављансву 
и извода из матичне књиге рођених, подносе 
решење о распоређивању на радно место, однос-
но формацијско место у организационој јединици 
у којој ради, или решење да је нераспоређено.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 

ПОСЛОВА

Расписује

КОНКУРС
ЗА УПИС 1060 ПОЛАЗНИКА 

У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ  
ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ 

Министарство унутрашњих послова уписаће у 
Центар за основну полицијску обуку у Сремској 
Каменици укупно 1060 полазника на стручно 
оспособљавање за обављање послова унифор-
мисаног полицијског службеника на радном 
месту полицајца (510 полазника), саобраћајног 
полицајца (250 полазника), граничног полицај-
ца (300 полазника), и то за:

Подручје Полицијске управе за град Бео-
град
– 235 полазника за радно место полицајца за 
потребе Полицијске управе за град Београд, и 
то за полицијске станице: Барајево, Вождовац, 
Врачар, Гроцка, Звездара, Земун, Лазаревац, 
Младеновац, Нови Београд, Обреновац, Пали-
лула, Раковица, Савски венац, Сурчин, Сопот, 
Стари град, Чукарица – територија Полицијске 
управе за град Београд,
– 30 полазника за радно место саобраћај-
ног полицајца за потребе Полицијске управе 
за град Београд, и то за Полицијску станицу 
Обреновац и саобраћајне полицијске испоста-
ве: Запад, Север, Југ и Саобраћају полицијску 
испоставу за Државне путеве Београд – терито-
рија Полицијске управе за град Београд.

Подручје Полицијске управе у Бору
– 5 полазника за радно место полицајца за 
потребе полицијских испостава Бор, Кладово, 
Мајданпек и Неготин – територија Полицијске 
управе у Бору,
– 11 полазника за радно место саобраћајног 
полицајца за потребе Саобраћајне полицијске 
испоставе Неготин – територија Полицијске 
управе у Бору,
– 15 полазника за радно место граничног поли-
цајца за потребе станица граничне полиције 
Кладово и Неготин – територија Полицијске 
управе у Бору.

Подручје Полицијске управе у Ваљеву
– 10 полазника за радно место полицајца за 
потребе полицијских испостава Ваљево, Лајко-
вац, Љиг, Мионица, Осечина и Уб – територија 
Полицијске управе у Ваљеву,
– 12 полазника за радно место саобраћајног 
полицајца за потребе Саобраћајне полицијске 
испоставе Љиг – територија Полицијске управе 
у Ваљеву.

Подручје Полицијске управе у Врању
– 5 полазника за радно место полицајца за пот-
ребе полицијских испостава Врање и Трговиште 
– територија Полицијске управе у Врању,
– 1 полазник за радно место саобраћајног 
полицајца за потребе Саобраћајне полицијске 
испоставе Врање - територија Полицијске упра-
ве у Врању,
– 47 полазника за радно место граничног поли-
цајца за потребе станица граничне полиције 
Стрезимировци, Рибарци, Прешево, Рујан, Про-
хор Пчињски - територија Полицијске управе у 
Врању.

Подручје Полицијске управе у Зајечару
– 5 полазника за радно место полицајца за пот-
ребе полицијских испостава Зајечар и Књаже-
вац - територија Полицијске управе у Зајечару,
– 6 полазника за радно место саобраћајног 
полицајца за потребе Саобраћајне полицијске 
испоставе Зајечар - територија Полицијске 
управе у Зајечару.

Подручје Полицијске управе у Зрењанину
– 10 полазника за радно место полицајца за 
потребе полицијских испостава Зрењанин, 
Житиште, Нови Бечеј и Сечањ - територија 
Полицијске управе у Зрењанину,
– 2 полазника за радно место саобраћајног 
полицајца за потребе Саобраћајне полицијске 
испоставе Зрењанин - територија Полицијске 
управе у Зрењанину.

Подручје Полицијске управе у Јагодини
– 10 полазника за радно место полицајца за 
потребе полицијских испостава Јагодина, Дес-
потовац, Параћин, Свилајнац и Ћуприја - тери-
торија Полицијске управе у Јагодини.

Подручје Полицијске управе у Кикинди
– 10 полазника за радно место полицајца за 
потребе полицијских испостава Кикинда, Ада, 
Кањижа, Сента и Чока - територија Полицијске 
управе у Кикинди,
– 9 полазника за радно место саобраћајног 
полицајца за потребе Саобраћајнe полицијскe 
испоставe Кикинда - територија Полицијске 
управе у Кикинди,
– 20 полазника за радно место граничног поли-
цајца за потребе станица граничне полиције 
Ђала и Кикинда - територија Полицијске упра-
ве Кикинда.

Подручје Полицијске управе у Крагујевцу 
– 10 полазника за радно место полицајца за 
потребе полицијских испостава на терито-
рији града Крагујевца, полицијских испостава 
Аранђеловац и Топола - територија Полицијске 
управе у Крагујевцу. 

Подручје Полицијске управе у Краљеву
– 15 полазника за радно место полицајца за 
потребе полицијских испостава на територији 
града Краљева, полицијских испостава Врњачка 
Бања и Рашка - територија Полицијске управе 
у Краљеву,
– 13 полазника за радно место саобраћајног 
полицајца за потребе Саобраћајнe полицијскe 
испоставe Краљево - територија Полицијске 
управе у Краљеву.

Подручје Полицијске управе у Крушевцу
– 5 полазника за радно место полицајца за пот-
ребе полицијских испостава Крушевац, Алек-
сандровац и Трстеник - територија Полицијске 
управе у Крушевцу,
– 7 полазника за радно место саобраћајног 
полицајца за потребе Саобраћајнe полицијскe 
испоставe Крушевац – територија Полицијске 
управе у Крушевцу.

Подручје Полицијске управе у Лесковцу
– 15 полазника за радно место полицајца за 
потребе полицијских испостава Власотинце, 
Бојник, Лебане, Медвеђа и Црна Трава – тери-
торија Полицијске управе у Лесковцу. 

Подручје Полицијске управе у Нишу
– 25 полазника за радно место полицајца за 
потребе полицијских испостава на територији 
града Ниша, полицијских испостава Алексинац, 
Ражањ, Сврљиг, Дољевац и Мерошина – тери-
торија Полицијске управе у Нишу, 
– 5 полазника за радно место граничног поли-
цајца за потребе Станице граничне полиције 
Ниш – Аеродром – територија Полицијске упра-
ве у Нишу.

Подручје Полицијске управе у Новом Саду
– 15 полазника за радно место полицајца за 
потребе полицијских испостава на територији 
града Новог Сада, полицијских испостава Бач-
ка Паланка, Бечеј, Врбас, Жабаљ и Темерин - 
територија Полицијске управе у Новом Саду,
– 23 полазника за радно место саобраћајног 
полицајца за потребе саобраћајних полицијских 
испостава Запад и Исток – територија Поли-
цијске управе у Новом Саду.

Подручје Полицијске управе у Новом Пазару
– 10 полазника за радно место полицајца за 
потребе полицијских испостава Нови Пазар, 
Тутин и Сјеница - територија Полицијске упра-
ве у Новом Пазару,
– 15 полазника за радно место граничног поли-
цајца за потребе Станице граничне полиције 
Мехов Крш - територија Полицијске управе 
Нови Пазар.

Подручје Полицијске управе у Панчеву
– 20 полазника за радно место полицајца за 
потребе полицијских испостава Панчево, Али-
бунар, Бела Црква, Вршац, Ковачица, Ковин, 
Опово и Пландиште - територија Полицијске 
управе у Панчеву,
– 1 полазник за радно место саобраћајног 
полицајца за потребе Саобраћајне полицијске 
испоставе Панчево - територија Полицијске 
управе у Панчеву.

Подручје Полицијске управе у Пироту
– 10 полазника за радно место полицајца за 
потребе полицијских испостава Пирот, Бабуш-
ница, Бела Паланка и Димитровград - терито-
рија Полицијске управе у Пироту,
– 24 полазника за радно место граничног поли-
цајца за потребе станица граничне полиције 
Димитровград и Пирот - територија Полицијске 
управе у Пироту.

Подручје Полицијске управе у Пожаревцу
– 5 полазника за радно место полицајца за пот-
ребе полицијских испостава Пожаревац, Велико 
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Градиште и Петровац на Млави - територија 
Полицијске управе у Пожаревцу,
– 13 полазника за радно место саобраћајног 
полицајца за потребе Саобраћајне полицијске 
испостави Пожаревац – територија Полицијске 
управе у Пожаревцу,
– 5 полазника за радно место граничног поли-
цајца за потребе Станице граничне полиције 
Велико Градиште - територија Полицијске упра-
ве у Пожаревцу.

Подручје Полицијске управе у Пријепољу
– 5 полазника за радно место полицајца за пот-
ребе полицијских испостава Пријепоље, Нова 
Варош и Прибој - територија Полицијске упра-
ве у Пријепољу,
– 40 полазника за радно место граничног поли-
цајца за потребе станица граничне полиције 
Пријепоље, Увац и Лим - територија Полицијске 
управе у Пријепољу.

Подручје Полицијске управе у Прокупљу
– 5 полазника за радно место полицајца за пот-
ребе полицијских испостава Прокупље, Блаце, 
Житорађа и Куршумлија - територија Поли-
цијске управе у Прокупљу.

Подручје Полицијске управе у Смедереву
– 5 полазника за радно место полицајца за пот-
ребе полицијских испостава Смедерево, Сме-
деревска Паланка и Велика Плана - територија 
Полицијске управе у Смедереву,
– 12 полазника за радно место саобраћајног 
полицајца за потребе Саобраћајне полицијске 
испоставе Смедерево – територија Полицијске 
управе у Смедереву.

Подручје Полицијске управе у Сомбору
– 10 полазника за радно место полицајца за 
потребе полицијских испостава Сомбор, Апа-
тин, Кула и Оџаци - територија Полицијске 
управе у Сомбору,
– 20 полазника за радно место граничног полицај-
ца за потребе Станице граничне полиције Бачки 
Брег - територија Полицијске управе у Сомбору.
 
Подручје Полицијске управе у Сремској 
Митровици
– 15 полазника за радно место полицајца за 
потребе полицијских испостава Сремска Митро-
вица, Инђија, Стара Пазова, Ириг, Пећинци, 
Шид и Рума - територија Полицијске управе у 
Сремској Митровици,
– 12 полазника за радно место саобраћајног 
полицајца за потребе Саобраћајне полицијске 
испоставе Рума – територија Полицијске управе 
у Сремској Митровици,
– 40 полазника за радно место граничног поли-
цајца за потребе станица граничне полиције 
Сремска Рача, Батровци и Шид - територија 
Полицијске управе у Сремској Митровици.

Подручје Полицијске управе у Суботици
– 10 полазника за радно место полицајца за 
потребе полицијских испостава на територији 
града Суботице, полицијских испостава Бачка 
Топола и Мали Иђош - територија Полицијске 
управе у Суботици,
– 27 полазника за радно место саобраћајног 
полицајца за потребе Саобраћајне полицијске 
испоставе за Државне путеве 1А реда и Сао-
браћајне полицијске испоставе Суботица – 
територија Полицијске управе у Суботици,
– 39 полазника за радно место граничног поли-
цајца за потребе станица граничне полиције 
Таванкут, Суботица и Хоргош - територија 
Полицијске управе у Суботици.

Подручје Полицијске управе у Ужицу
– 5 полазника за радно место полицајца за пот-
ребе полицијских испостава Ужице, Ариље, 
Косјерић, Пожега и Чајетина - територија Поли-
цијске управе у Ужицу,

– 39 полазника за радно место саобраћајног 
полицајца за потребе саобраћајних полицијских 
испостава Ужице и Пожега – територија Поли-
цијске управе у Ужицу,
– 20 полазника за радно место граничног поли-
цајца за потребе станица граничне полиције 
Бајина Башта и Котроман - територија Поли-
цијске управе у Ужицу.

Подручје Полицијске управе у Чачку
– 25 полазника за радно место полицајца за 
потребе полицијских испостава Чачак, Горњи 
Милановац, Ивањица и Лучани - територија 
Полицијске управе у Чачку,
– 17 полазника за радно место саобраћајног 
полицајца за потребе Саобраћајне полицијске 
испоставе Чачак – територија Полицијске упра-
ве у Чачку.

Подручје Полицијске управе у Шапцу
– 10 полазника за радно место полицајца за 
потребе полицијских испостава Шабац, Лоз-
ница, Владимирци, Богатић, Мали Зворник и 
Љубовија - територија Полицијске управе у 
Шапцу,
– 15 полазника за радно место саобраћајног 
полицајца за потребе саобраћајних полицијских 
испостава Шабац и Лозница – територија Поли-
цијске управе у Шапцу,
– 10 полазника за радно место граничног поли-
цајца за потребе Станице граничне полиције 
Љубовија - територија Полицијске управе у 
Шапцу.

УСЛОВИ КОНКУРСА

Право учешћа на конкурсу има лице које 
испуњава следеће услове: 
1) да је држављанин Републике Србије; 
2) да има пријављено пребивалиште на тери-
торији Републике Србије, најмање једну годи-
ну непрекидно пре дана подношења пријаве на 
конкурс; 
3) да има пријављено пребивалиште на под-
ручју организационе јединице за коју се распи-
сује конкурс; 
4) да нема мање од 18, а више од 24 године 
старости до дана закључења конкурса; 
5) да нема више од 27 година старости до дана 
закључења конкурса (за кандидате који су свр-
шени студенти Криминалистичко-полицијског 
универзитета);
6) да има завршено средње образовање и 
васпитање, у четворогодишњем трајању, или 
да има завршене основне струковне односно 
основне академске студије Криминалистичко- 
полицијског универзитета;
7) да не постоје безбедносне сметње у складу 
са Законом о полицији;
8) да поседује важећу националну возачку доз-
волу за управљање моторним возилом „Б” кате-
горије; 
9) да испуњава критеријуме здравствене, пси-
холошке и физичке способности, за заснивање 
радног односа у Министарству унутрашњих 
послова на радном месту у статусу овлашћених 
службених лица.
Избор кандидата за полазнике стручног оспо-
собљавања спроводи комисија, коју именује 
министар унутрашњих послова. 

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС
Пријава на конкурс, са документацијом, под-
носи се полицијској станици по месту пре-
бивалишта кандидата, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса у дневном листу 
Политика. Кандидат може поднети само једну 
пријаву. Приликом подношења пријаве кан-
дидат се обавезно изјашњава за која се од 
понуђених радних места пријављује на стручно 
оспособљавање (полицајац / саобраћајни поли-
цајац / гранични полицајац), при чему наводи 
њихов редослед. 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пријава (образац се може добити у полицијској 
станици или преузети са интернет адресе www.
copo.edu.rs).

Уз пријаву се прилаже следећа документација:
1. извод из здравственог картона (образац пре-
узети у полицијској станици или са интернет 
адресе www.copo.edu.rs),
2. оригинал уверења о држављанству (не ста-
рије од шест месеци),
3. оригинал извода из матичне књиге рођених,
4. оригинал уверења основног и вишег суда да 
се против кандидата не води кривични посту-
пак (не старије од шест месеци),
5. оверена фотокопија дипломе о завршеном 
средњем образовању и васпитању,
6. oверена фотокопија сведочанстава за сва 
четири разреда средњег образовања и васпи-
тања,
7. доказ о успешно завршеним основним 
струковним односно основним академским 
студијама на Криминалистичко- полицијском 
универзитету (за кандидате који су свршени 
студенти Криминалистичко-полицијског уни-
верзитета),
8. очитана лична карта са чипом или оверена 
фотокопија личне карте која није чипована,
9. оверена фотокопија возачке дозволе Б кате-
горије.

Препорука је да документа о којима орган води 
службене евиденције (уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених и уве-
рење суда) кандидат достави сам у циљу ефи-
каснијег спровођења поступка. 

ПОСТУПАК ИЗБОРА КАНДИДАТА

Процес селекције ће се спроводити од јуна 
месеца текуће године. Поступак избора кан-
дидата састоји се из три дела: општег лекар-
ског прегледа, квалификационог испита и 
специјалистичког лекарског прегледа. Сваки 
појединачни део у поступку избора кандидата 
је елиминациони за кандидате који не задо-
воље утврђене критеријуме. Процедура траје 
три дана, у зависности од резултата остваре-
них првог, односно другог дана. Кандидати 
који буду позвани на пријемни испит сносе 
путне трошкове, трошкове боравка и трошкове 
лекарског прегледа. Обавештавање кандидата 
о датуму и месту обављања лекарских прегледа 
и квалификационог испита врши се најкасније 
седам дана пре њиховог почетка.

Општи лекарски преглед за утврђивање здрав-
ственог стања кандидата, обавља Завод за 
здравствену заштиту радника Министарства 
унутрашњих послова у сарадњи са органи-
зационом јединицом надлежном за послове 
управљања људским ресурсима, у складу са 
утврђеним критеријумима. Специјалистички 
лекарски преглед за утврђивање здравственог 
стања кандидата обавља Завод за здравстве-
ну заштиту радника Министарства унутрашњих 
послова.

Кандидати су обавезни да полажу квалифика-
циони испит који се састоји из четири дела: 
провере језичке културе и правописа српског 
језика, провере психолошког статуса, провере 
базично - моторичког статуса и интервјуа.

Сваки појединачни део квалификационог испи-
та је елиминациони за кандидате који не задо-
воље утврђене критеријуме и мерила.

Потпуна равноправност кандидата у процесу 
селекције обезбеђује се на тај начин што се 
кандидати воде под шифром приликом про-
вера.
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Администрација и управа

Кандидати који су испунили услове и положи-
ли квалификациони испит за упис у Центар 
за основну полицијску обуку, рангирају се на 
основу збирних резултата остварених у свим 
деловима квалификационог испита а у складу 
са редоследом радних места за чије стручно 
оспособљавање су се пријавили. 

Кандидати имају право да остваре увид у сопс-
твене резултате у свим фазама квалификацио-
ног испита.

Свршени студенти Криминалистичко-полицијс-
ког универзитета који су испунили предвиђе-
не услове и који су положили квалификациони 
испит, имају приоритет у рангирању у односу 
на остале кандидате. 
Комисија утврђује коначну ранг-листу кандида-
та. На основу коначне ранг-листе, у складу са 
прописима одлуку о пријему кандидата доноси 
министар унутрашњих послова.

Након доношења одлуке о пријему кандидата, 
кандидат који није примљен на обуку, писмено 
се обавештава пре почетка основне полицијске 
обуке. Кандидат који није примљен на обуку 
може, преко Центра за основну полицијску обу-
ку, у року од осам дана од дана пријема оба-
вештења, поднети захтев министру унутрашњих 
послова да преиспита одлуку. 

Обавештавање кандидата о пријему на обуку, 
обавља се најмање седам дана пре почетка 
обуке.

Министарство унутрашњих послова и кандидат 
који је након спроведеног конкурса примљен 
на основну полицијску обуку, закључују уго-
вор о утврђивању међусобних права и обавеза. 
Уговор се потписује пре почетка, а најкасније 
у року од десет дана од дана почетка обуке. 
Потписивањем уговора кандидат добија статус 
полазника основне полицијске обуке. 

Кандидатима који не испуне услове предвиђене 
конкурсом за пријем или не положе квалифика-
циони испит, уз писмено обавештење, на кућну 
адресу, враћа се и документација приложена уз 
пријаву на конкурс.

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПОЛАЗНИКА СТРУЧНОГ 
ОСПОСОБЉАВАЊА

Полазник који успешно заврши основну поли-
цијску обуку добија уверење и стиче могућ-
ност заснивања радног односа у Министарству 
унутрашњих послова, у складу са законом и 
подзаконским актима који регулишу ову мате-
рију. 

Полазник који успешно заврши основну поли-
цијску обуку заснива радни однос у својству при-
правника за полицијског службеника, уз дужност 
да најмање пет година остане на раду у Минис-
тарству унутрашњих послова или да накнади 
стварне трошкове стручног оспособљавања.

Полазницима је у току основне полицијске 
обуке обезбеђен смештај и исхрана, као и опре-
ма неопходна за реализацију наставних садр-
жаја, сходно уговору који полазник закључује 
са Министарством унутрашњих послова.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и прија-
ве уз које нису приложени сви тражени дока-
зи у оригиналу или овереној фотокопији, биће 
одбачене.

Адреса центра: Центар за основну поли-
цијску обуку, Сремска Каменица, Железнич-
ка 22, телефон: 021/462-033; www.copo.edu.rs, 
selekcija@copo.edu.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ

Београд

ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ, председник суда 
Јован Јовановић, на основу одредби чланова 
47, 54, 55, 56, 61, Закона о државним служ-
беницима („Сл. гласник РС” бр. 79/05, 81/05 - 
испр, 64/07, 67/07 - испр, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/2017 и 95/2018), одредби чланова 1, 9, 10, 
11, 14, 15, 16. и 26. Уредбе о интерном и јавном 
конкурсу за попуњавање радних места у држав-
ним органима („Сл. гласник РС” бр.2/2019) и 
одредби члана 4. и 5. Правилника о саставу 
конкурсне комисије, начину провере компе-
тенција, критеријумима и мерилима за избор 
на извршилачка радна места у судовима и јав-
ним тужилаштвима („Сл. гласник РС” бр. 30/19) 
и Закључка Комисије Владе Републике Србије 
за давање сагласности за ново запошљавање 
и додатно радно ангажовање код корисни-
ка јавних средстава 51 број: 112-741/2020 од 
29.01.2019. године, а у складу са Правилником 
о унутрашњем уређењу и стематизацији радних 
места у Привредном суду у Београду Су I - 9 бр. 
10/2019 од 07.03.2019. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање извршилачког 

радног места у Привредном суду  
у Београду

I Орган у коме се радно место попуњава: 
Привредни суд у Београду, ул. Масарикова бр. 2

II Радно место које се попуњава:

Радно место за административно-техничке 
послове у судској писарници, звање: референт
1 извршилац

III Услови за рад на радном месту за адми-
нистративно-техничке послове у судској писарни-
ци: средња стручна спрема друштвеног, природ-
ног или техничког смера, у четворогодишњем или 
трогодишњем трајању, две године радног иску-
ства, положен државни стручни испит и потребне 
компетенције за рад на овом радном месту.

Опис послова: Референт за администра-
тивно-техничке послове у судској писарници 
обавља администратавне и техничке послове 
у вези обраде и поступања по судским пред-
метима у судској административној процедури, 
здружује поднеске предмета и остала писмена, 
води евиденцију примљених, решених, нере-
шених предмета и евиденцију одлука које су 
израђене у року, припрема и износи председни-
ку већа предмете у којима је заказана распра-
ва, странкама даје на увид списе и наплаћује 
таксу за издате фотокопије из списа предмета, 
контролише наплату судске таксе за предмете, 
свакодневно прегледа рокове и предмете који 
се налазе у евиденцији и поступа по наредби 
судија, врши пријем поште и контролише да ли 
је судска такса плаћена, разврстава пошту по 
материјама у складу са Судским пословником 
и врши распоређивање по одељењима, врши 
скенирање писмена и унос података кроз АВП 
програм, даје обавештења странкама, врши 
експедицију поште, врши сортирање судских 
пошиљки по регионима и кодирање пошиљки, 
води књигу о експедицији поште, посебну књи-
гу доставе преко курира, води књигу пошиљки 
за адвокате и стечајне управнике, разводи 
враћене доставнице, обавља и друге послове 
по налогу шефа писарнице, управитеља судске 
писарнице и председника суда.

IV Положен државни стручни испит није 
услов, нити предност за заснивање радног 
односа.

V Врста радног односа: Радно место попуња-
ва се заснивањем радног односа на неодређено 
време, уз обавезан пробни рад за оне који први 
пут заснивају радни однос у државном органу.

Место рада за радно место: Београд, Маса-
рикова 2

VI Изборни поступак се састоји из више 
обавезних фаза у којима се ровeравају 
опште функционалне компетенције, 
посебне функционалне компетенције, 
понашајне компетенције и фазе у којој се 
спроводи интервју са комисијом.

1. Провера општих функционалних компетенција:
– организација и рад државних органа 
Републике Србије (провера ће се вршити 
писаним путем - тест); 
– дигитална писменост (провера ће се врши-
ти практичним радом на рачунару или увидом у 
доказ о познавању рада на рачунару);
– пословна комуникација (провера ће се 
вршити писаном симулацијом). 

Информације о материјалу за припрему кандида-
та за проверу општих функционалних компетен-
ција могу се наћи на интернет презентацији суда.

2. Провера посебних функционалних компетен-
ција:
– Познавање прописа релевантних за надлеж-
ност и организацију рада суда - провераваће се 
писаним путем (тест - трајање 1 час).
– Познавање подзаконских аката, интерних 
процедура и других аката суда релевантних за 
обављање послова радног места за које се кон-
курише (тест - трајање 1 час).
– Знања и вештине потребне за рад на послов-
ном софтверу за управљање предметима - про-
вераваће се усменим путем (усмена провера - 
разговор са кандидатом).

3. Провера понашајних компетенција 

Провера понашајних компетенција и то: упра-
вљање информацијама, управљање задацима и 
остваривање резултата, оријентација ка учењу 
и променама, изградња и одржавање профе-
сионалних односа и савесност, посвећеност и 
интегритет вршиће се писаним путем - упитник.

Кандидати који освоје један бод (1) у провери 
одређене компетенције искључују се из даљег 
изборног поступка.

4. Интервју са комисијом

Процена мотивације за рад на радном месту и 
прихватање вредности државних органа прове-
раваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

Време припреме усменог задатка је 15 минута.

VII Општи услови за рад:
- држављанство Републике Србије,
- да је учесник конкурса пунолетан,
- да учеснику раније није престао радни однос у 
државном органу због теже повреде радне дуж-
ности и радног односа,
- да учесник конкурса има општу здравствену 
способност за рад и,
- да учесник конкурса није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс:

Образац пријаве

Докази које прилажу кандидати који 
успешно прођу фазу провере компетен-
ција, пре интервјуа са комисијом:



   |  Број 883 | 27.05.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs16 

Администрација и управа

1. биографија
2. оригинал или оверена копија уверења о 
држављанству Републике Србије
3. оригинал или оверена копија извода из 
матичне књиге рођених
4. оригинал или оверена копија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема
5. оригинал или оверена копија потврде да 
учеснику раније није престајао радни однос 
у државном органу због теже повреде радне 
дужности из радног односа издате од стране 
државног органа у коме је учесник конкурса 
био у радном односу
6. оригинал или оверена копија лекарског уве-
рења о општој здравственој способности за 
рад
7. уверење надлежног органа да кандидат није 
осуђиван (не старији од шест месеци)
8. 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 
период је стечено радно искуство у струци)
9. оригинал или оверена фотокопија уверења 
о положеном државном стучном испиту
10. други докази о стеченим знањима и вешти-
нама
11. кандидат у обрасцу пријаве заокружује 
начин на који жели да се прибављају подаци 
из службених евиденција.

Државни службенк који се пријављује на кон-
курс, подноси решење о распоређивању или 
премештају на радно место у органу коме ради 
или решење да је нераспоређен, уместо уве-
рења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених.
 
Одредбама чланова 9 и 103 Закона о 
општем управном поступку („Сл. глас-
ник РС” бр. 18/16), прописано је између 
осталог да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да изврши 
увид, прибавља и обрађује личне податке 
о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлу-
чивање, осим ако странка изричито изјави 
да ће податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води 
службена евиденција је: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење о положеном државном струч-
ном испиту и уверење да кандидат није 
осуђиван.

Сви докази прилажу се у оригиналу или копији 
која је оверена код јавног бележника.

Сви докази прилажу се на српском језику, 
односно уколико су на страном језику морају 
бити преведени на српски језик од стране 
овлашћеног судског тумача.

Диплома којом се потврђује стручна спрема 
а која је стечена у иностранству мора бити 
нострификована.

IX Рок за подношење доказа: кандида-
ти који успешно прођу фазу провере компе-
тенција, пре интервјуа са Конкурсном коми-
сијом позивају се да у року од пет радних 
дана од дана пријема обавештења доставе 
наведене доказе који се прилажу у конкурс-
ном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку, однос-
но који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњавају услове за запослење, 
писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка. Докази се достављају 
на наведену адресу суда.

X Рок за подношење пријаве на конкурс: 
Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 
(осам) дана и почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања огласа у периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

XI Пријава на конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презента-
цији суда. Уредно попуњен, потписан и одштам-
пан Образац пријаве доставља се на адресу 
суда, Масарикова 2, Београд, са назнаком: „За 
јавни конкурс“.

Приликом предаје пријаве на конкурс пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве 
учествује у даљем изборном поступку. 

Подносилац пријаве се обавештава о додеље-
ној шифри у року од три дана од пријема прија-
ве, достављањем наведеног податка на начин 
према подацима назначеним у пријави за дос-
таву обавештења.

XII Изборни поступак: Са кандидатима који 
испуњавају услове за рад на оглашеном рад-
ном месту, а чије пријаве су благовремене, 
допуштене, разумљиве и потпуне конкурсна 
комисија ће спровести изборни поступак у прос-
торијама Привредног суда у Београду, о чему 
ће учесници конкурса бити обавештени теле-
фоном или телеграмом, на адресе наведене у 
пријавама. Изборни поступак ће започети по 
истеку рока за подношење пријава.

XIII Лице задужено за давање оба-
вештења о конкурсу: Секретар суда Жарко 
Кујунџић, контакт телефон 011/2060-120 или 
зграда Суда Београд, Масарикова 2, први спрат, 
канцеларија бр.120.

Напомене: Кандидати заснивају радни однос 
на неодређено време. Непотпуне, неблаговре-
мене, недопуштене и неразумљиве пријаве 
биће одбачене решењем конкурсне комисије. 
Државни службеник који се пријављује на кон-
курс уместо уверења о држављанству и извода 
из матичних књига рођених, подноси решење о 
распоређивању или премештају на радно место 
у органу у коме ради или решење да је нерас-
поређен.
Ообавештавају се учесници конкурса да ће се 
документација враћати искључиво на писа-
ни захтев учесника. Привредни суд у Београ-
ду не врши дискриминацију на основу расе, 
боје коже, пола, вере, националности, етнич-
ког порекла или инвалидитета. Конкуренција 
се заснива на квалитету и отворена је за све 
који испуњавају прописане услове. Сви изрази, 
појмови, придеви и глаголи у овом огласу који 
су употребљени у мушком граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе жен-
ског пола.

Овај оглас објављује се на интернет презен-
тацији и огласној табли Привредног суда у 
Београду, на порталу е-управе и на интернет 
презентацији и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

ТРЕЋЕ ОСНОВНО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

На основу члану 34. Закона о јавном тужи-
лаштву („Службени гласник Републике Србије” 
број 116/08, 104/09, 101/10, 78/11, 101/11, 
38/12, 121/12, 101/13, 111/14, 117/14, 106/15 
и 63/16), чланова 49 и чл 61 Закона о држав-
ним службеницима („Службени гласник Репу-
блике Србије” број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 
67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18), 
члана 9 Уредбе о спровођењу интерног и 

јавног конкурса за попуњавање радних мес-
та у државним органима („Службени гласник 
Републике Србије” број 41/07, 109/09, 99/14, 
94/17 и 95/18), Правилника о саставу конкур-
сне комисије, начину провере компетенција, 
критеријумима и мерилима за избор на извр-
шилачка радна места у судовима и јавним 
тужилаштвима („Службени гласник Републи-
ке Србије” број 30/19) чланом 12 Правилни-
ка о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Трећем основном јавном тужи-
лаштву у Београду А.бр.119/19 од 19.04.2019. 
године и чланом 3 Правилника о изменама и 
допунама правилника о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Трећем основ-
ном јавном тужилаштву у Београду А број 119-
1/19 од 12.07.2019. године Закључком Комисије 
за давање сагласности за ново запошљавање 
и додатно радно ангажовање код корисни-
ка јавних средстава 51 - број 112-2975/2019 
од 26.03.2019 године и Одлуке о расписи-
вању јавног конкурса у Трећем основном јав-
ном тужилаштву у Београду А број 297/19 од 
20.12.2019. године, оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС 
за попуњавање извршилачких 

радних места у Трећем основном 
јавном тужилаштву у Београду 

I Орган у коме се попуњавају радна мес-
та: Треће основно јавно тужилаштво у Београ-
ду, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 16.

II Радна места које се попуњавају: 

1. Радно место административно-
технички секретар у звању референт

1 извршилац

Опис послова: административно-технички 
секретар обавља административно-техничке 
послове за јавног тужиоца, прима и евиден-
тира пошту за јавног тужиоца, води уписни-
ке прописане Правилником о управи у јавном 
тужилаштву, води евиденцију телеграма, оди 
евиденцију састанака којима присуствује јав-
ни тужилац и врши пријем телефонских позива 
за јавног тужиоца, прима и пријављује странке 
које траже пријем код јавног тужиоца, обрађује 
налоге за служена путовања, чува печат и 
штамбиље јавног тужилаштва. 

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

2. Радно место за пријем и 
експедицију поште у звању 

референт
1 извршилац

Опис послова: врши пријем свих писмена и 
на њих ставља пријемне штамбиље са назна-
ком о дану пријема и констатацијом о таксама, 
сређује примљену пошту и дели одговарајућим 
службама, ради на експедицији поште, требује 
марке и одговара за правилно руковање са 
истима, заводи пошту кроз књигу доставља-
ча, књигу за доставу поште у месту и предајну 
књигу поште код ПТТ (књигу за обичну пошту 
и књигу за препоручену пошиљку), обавља и 
друге послове по налогу секретара тужилаштва 
и јавног тужиоца.

Услови: средња стручна спрема друштвеног 
или техничког смера у трајању од три или чети-
ри године, најмање две године радног искуства 
у струци и положен државни стручни испит уз 
потребне компетенције за рад на радном месту.



Бесплатна публикација о запошљавању 1727.05.2020. |  Број 883 |   

Администрација и управа

III Компетенције 

Сходно Правилнику о саставу конкурсне коми-
сије, начину провере компетенција, критерију-
мима и мерилима за избор на извршилачка 
радна места у судовима и јавним тужилаштви-
ма („Службени гласник Републике Србије” број 
30/19) у изборном поступку комисија ће про-
верити:

1. Опште функционалне компетенције:
· организација и рад државних органа Републи-
ке Србије (тест у папирној форми);
· дигитална писменост (тест практичним радом 
на рачунару);
· пословна комуникација (писмена симулација).

2-1. Посебне функционалне компетенције 
за радно место административно-технички 
секретар:
· административни послови - (писани тест);
· релевантни прописи из делокруга органа: 
Закон о државним службеницима, Правилник о 
управи у јавним тужилаштвима (писани тест);
· познавање подзаконских аката, интерних 
процедура и других аката органа битних за 
обављање послова радног места административ-
но-технички секретар (разговор са кандидатом).

2-2. Посебне функционалне компетенције 
за радно место за пријем и експедицију 
поште:
· административни послови (канцеларијско 
пословање и методе вођења интерних и дос-
тавних књига - писани тест);
· релевантни прописи из делокруга органа: 
Закон о државним службеницима, Правилник о 
управи у јавним тужилаштвима (писани тест);
· познавање подзаконских аката, интерних 
процедура и других аката органа битних за 
обављање послова радног места за пријем и 
експедицију поште (разговор са кандидатом).

3. Понашајне компетенције провера 
интервјуом са дипломираним психологом:
· управљање информацијама
· управљање задацима и остваривање резул-
тата
· оријентација ка учењу и променама
· изградња и одржавање професионалних односа
· савесност, посвећеност и интегритет

4. Обавити интервју са кандидатима.

Све наведене компетенције комисија ће прове-
рити у року од три месеца рачунајући од дана 
истека рока за пријаву на оглас по предметном 
конкурсу. База питања биће објављена на интер-
нет страни тужилаштва (www.trece.os.jt.rs).

Сходно чл. 9 став 4 Правилнику о саставу кон-
курсне комисије, начину провере компетен-
ција, критеријумима и мерилима за избор на 
извршилачка радна места у судовима и јавним 
тужилаштвима („Службени гласник Републи-
ке Србије” број 30/19) комисија ће прихватити 
одговарајуће сертификате, потврде или друге 
доказе о поседовању компетенције дигитална 
писменост.

IV Место рада: Треће основно јавно тужи-
лаштво у Београду, Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина 16.

V Адреса на коју се подносе пријаве за 
сва радна места: Треће основно јавно тужи-
лаштво у Београду, Булевар Михајла Пупина 16, 
са назнаком: „За јавни конкурс“.

VI Лица задужена за давање обавештења 
о јавном конкурсу: секретар Никола Марко-
вић, тужилачки помоћник Александар Драгаш, 
телефон 011/2018-305.

VII Општи услови за рад на раднoм месту: 
држављанство Републике Србије; да је учес-
ник 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.

VIII Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је 8 (осам) дана од дана огла-
шавања јавног конкурса у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

IX Докази које прилажу само кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или овере-
на фотокопија уверења о држављанству; уве-
рење да се против кандидата не води кривич-
ни поступак (не старије од 6 месеци); уверење 
да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци (не старије од 6 месеци); потврда 
да кандидату раније није престајао радни однос 
у државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа (само они кандидати који су 
радили у државном органу); оверена фотоко-
пија дипломе којом се потврђује стручна спре-
ма; оригинал или oверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења и 
други акти из којих се види на којим пословима 
и са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство); оригинал или оверена фотокопија 
уверења о положеном правосудном испиту.

Кандидати који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са комисијом поз-
ваће се да у року од пет радних дана од дана 
пријема обавештења приложе остале доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку. Кан-
дидати који у остављеном року не приложе 
остале доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку, односно који на основу достављених 
или прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писаним путем се обавештавају 
да су искључени из даљег изборног поступка. 
Докази се достављају на надресу наведену у 
огласу. 

Државни службеник који се пријављује на јав-
ни 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 овере-
ној фотокопији код јавног бележника (изузетно 
у градовима и општинама у којима нису имено-
вани јавни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них 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. 

Доказе о испуњености услова за запослење 
који су садржани у службеним евиденцијама 
прибавља државни орган, осим ако кандидат 
не изјави да ће сам доставити потребне доказе.

Потребно је да се учесник конкурса у пријави 
на конкурс изјасни да за коју од предвиђених 
могућности се опредељује, да орган прибави 
податке о којима се води евиденција по службе-
ној дужности или да ће то кандидат учинити сам.

Документа о којима се се води евиденција по 
службеној дужности су: извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству; уверење да 
се против кандидата не води кривични посту-

пак; уверење да није осуђиван; уверење о 
положеном правосудном испиту. 

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Трећег осно-
вног јавног тужилаштва у Београду www.trece.
os.jt.rs.

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

XI Изборни поступак: Списак кандидата који 
испуњавају услове за запослење на радном 
месту и међу којима се спроводи изборни посту-
пак, објављује се на интернет презентацији 
тужилаштва према шифрама њихове пријаве.

Кандидате који успешно заврше писмену про-
веру општих функционалних компетенција 
конкурсна комисија ће обавестити о времену и 
месту провере посебних функционалних компе-
тенција, а потом и о времену и месту провере 
понашајних компетенција и на крају обавити 
интервју са кандидатима.

НАПОМЕНЕ: Кандидати заснивају радни однос 
на неодређено време. Неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве 
и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази у оригиналу или овереној фотокопији 
биће одбачене решењем конкурсне комисије. 
Обавештавају се учесници јавног конкурса да 
ће се документација враћати искључиво на 
писани захтев учесника.

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

Овај оглас објављује се у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање, на 
порталу е-управе, као и на интернет презента-
цији и огласној табли Трећег основног јавног 
тужилаштва у Београду.

Образац пријаве биће објављен на интернет 
страници тужилаштва (www.trece.os.jt.rs).

КРАЉЕВО

ОСНОВНИ СУД У РАШКОЈ
36350 Рашка, Ратка Луковића 23

тел. 036/736-068

Радно место експедитор поште  
у звању референт

Опис послова: ради на експедицији судске 
поште, требује марке и одговара за правил-
но руковање истим, заводи пошту кроз књигу 
достављача, књигу доставне поште у месту 
и предајну књигу поште ПТТ (књигу за обич-
ну пошту и књигу за препоручену пошиљку), 
врши доставу судких писмена странкама и дру-
гим учесницима у судским поступцима у складу 
са одредбама процесних закона, доноси судску 
пошту, врши предају и пријем поште, доставља 
и пошту између зграда суда као и у самој згра-
ди суда, по потреби дежура ради доставе пис-
мена која су по својој природи хитна, обавља 
и друге послове по налогу председника суда. 
секретара суда, управитеља писарнице и шефа 
писарнице.

Радно место домар,  
намештеник IV врсте

Опис послова: обавља послове на одржавању 
зграде суда, инвентара и опреме у суду, обавља 
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послове на одржавању водоводне, канализа-
ционе и електромреже, врши мање и уобичаје-
не поправке инвентара и инсталација у суду, 
контролише исправност громобранске заштите, 
одговара за правилно одржавање и употребу 
постројења централног грејања, у случају пот-
ребе, ако је грејање на чврсто гориво, врши 
ложење котлова и одржава нормално стање 
температуре за несметани рад, врши скла-
диштење угља и другог енергента, обавља и 
друге послове по налогу председника суда.

Право учешћа на конкурсу имају кандидати 
који испуњавају следеће услове: III и IV сте-
пен стручне спреме друштвеног, природног или 
техничког смера - за оба радна места, положен 
државни стручни испит и најмање две године 
радног искуства у струци - за радно место „екс-
педитор поште” и потребне компетенције за то 
радно место, најмање једна година искуства у 
струци-за радно место „домар”.

Општи услови за рад: да је кандидат државља-
нин Републике Србије, да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде радне дужности из 
радног односа; да учесник конкурса има општу 
здравствену способност за рад и да учесник 
конкурса није осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест месеци. Кандидати уз својеручно пот-
писану пријаву на конкурс достављају и следећу 
документацију: пријава за радно место „експе-
дитор поште’1/ „домар” потписана својеручно уз 
коју треба назначити радно место на које се кон-
курише, са контакт адресом и бројем телефона; 
биографија кандидата; оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверену фотокопију уверењао 
држављанству, б.оригинал и оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи; потврда 
од државног органа да му није престајао рад-
ни однос у државном органу због теже повреде 
радне дужности; уверење из казнене евиденције 
да кандидат није осуђиван; уз пријаву кандидат 
је дужан да поднесе изјаву у којој се опредељује 
да ли ће сам прибавити податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција или ће 
то орган учинити уместо ње; уверење о општој 
здравственој способности које ће приложити 
кандидат који буде одлуком примљен у радни 
однос; потврда о радном искуству.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 
дана од дана оглашавања у периодичним огла-
сима Националне службе за запошљавање и 
Огласној табли Основног суда у Рашкој. Пријаве 
са документима предају се у пријемној канцела-
рији Основног суда у Рашкој на адреси Основни 
суд у Рашкој, Ратка Луковића 23 или поштом 
на наведену адресу са назнаком „За конкурс”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. У изборном поступку 
извршиће се провера стручне оспособљености, 
знања и вештина из области организације и 
рада суда и опште културе. Провера стручне 
оспособљености, знања и вештина извршиће се 
усменим путем од стране конкурсне комисије. 
Датум разговора биће накнадо одређен о чему 
ће учесници бити благовремено обавештени 
путем телефона или телеграмом. Обавештења 
о конкурсу могу се добити на број телефона 
Основног суда у Рашкој 036/736-068.

КРУШЕВАЦ

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ ЖУПЕ
37230 Александровац, 29. новембра 95

тел. 037/3552-326

Документариста

Музејски педагог

УСЛОВИ: на предметни конкурс се могу јави-
ти лица која испуњавају, поред општих усло-
ва предвиђених Законом, и следеће услове: за 
радно место - документариста висока стручна 
спрема (најмање 7-1 степен стручне спреме) 
из области друштвено – хуманистичких наука и 
ликовно - визуелних уметности. за радно место 
– музејски педагог. Висока стручна спрема (нај-
мање 7-1 степен стручне спреме) из друштве-
но хуманистичких наука и ликовно - визуелних 
уметности. Обавезно је да кандидати имају 
искуство рада у музејској делатности, и положен 
испит за стручно звање кустоса. Кандидати су у 
обавези да уз пријаву поднесу и следећу доку-
ментацију: биографија кандидата; очитана лич-
на карта; оверена копија дипломе или уверења 
о стручној спреми; доказ о радном искуству; 
доказ о положеном стручном звању; верење 
надлежног органа да се против кандидата не 
води поступак за дела за која се води поступак 
по службеној дужности / не старије од 6 месе-
ци/: копија извода из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству, доказ о општој здрав-
ственој способности. Конкурс ће бити објављен 
на сајту Националне службе за запошљавање и 
у листу „Послови”, издање за целу територију 
Републике Србије. Конкурс је отворен 8 дана од 
датума објављивања. Пријаве слати на адресу: 
Завичајни музеј Жупе, 29. новембра 95, 37230 
Александровац, са назнаком: пријава на кон-
курс за запошљавање. У обзир ће се узети само 
благовремене и потпуне пријаве. Датум усменог 
разговора ће бити накнадно одређен о чему ће 
кандидати бити накнадно обавештени (имејлом, 
телефоном, препорученом пошиљком и сл.). 
Изборни поступак ће бити спроведен увидом 
комисије у поднету документацију и усменим 
разговором са кандидатима који су благовреме-
но поднели потпуне пријаве и за које је утврђе-
но да испуњавају услове из конкурса. Посебно 
ће се вредновати активно познавање страних 
језика као и одговарајући рад на рачунару. 
Предност имају кандидати са територије општи-
не Александровац и Расинског управног округа. 
Сва обавештења о конкурсу се могу добити на 
телефон Завичајног музеја Жупе, 037/3552 326 
сваког радног дана у времену од 7 до 15 часова.

УЖИЦЕ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

31250 Бајина Башта, Душана Вишића 28
тел. 031/865-070

Општински правобранилац  
општине Бајина Башта 

на период од 5 година

УСЛОВИ: а) Општи услови прописани чланом 
80. Закона о запосленима у аутономним покраји-
нама и јединицама локалне самоуправе („Сл. 
гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 
113/2017 - др. закон): да је кандидат пунолетан 
држављанин Републике Србије; да има пропи-
сано образовање; да испуњава остале услове 
одређене законом, другим прописом и актом о 
систематизацији радних места, да није правнос-
нажно осуђиван на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци; да му раније није прес-
тајао радни однос у државном органу, однос-

но органу аутономне покрајине или јединице 
локалне самоуправе због теже повреде дужнос-
ти из радног односа; да има општу здравствену 
способност. б) Други услови, прописани Одлу-
ком о општинском правобранилаштву општине 
Бајина Башта („Сл. лист општине Бајина Башта“, 
бр. 6/014): завршен правни факултет; положен 
правосудни испит; најмање 3 година радног 
искуства у правној струци после положеног 
правосудног испита; достојност за обављање 
правобранилачке функције. Пријаве на оглас 
подносе се Комисији коју формира председник 
општине Бајина Башта, у затвореној коверти са 
назнаком Пријава на јавни оглас за постављење 
Општинског правобраниоца општине Бајина 
Башта, у року од 15 дана од дана објављивања 
огласа, на адресу: Општина Бајина Башта, Коми-
сији за постављење општинског правобранио-
ца, Ул. Душана Вишића број 28, 31 250 Бајина 
Башта. Уз пријаву на оглас, кандидат је дужан 
доставити доказе о испуњењу услова огласа, 
у оригиналу или у овереној фотокопији, и то: 
уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци у односу на дан објављивања конкур-
са), извод из матичне књиге рођених, уверење 
о општој здравственој способности, уверење 
Министарства унутрашњих послова - полицијске 
управе да није правноснажно осуђиван на без-
условну казну затвора од најмање шест месеци, 
диплому о завршеном правном факултету, уве-
рење о положеном правосудном испиту, потвр-
ду о радном искуству у правној струци после 
положеног правосудног испита, потврду да му 
раније није престајао радни однос у државном 
органу, односно органу аутономне покрајине 
или јединице локалне самоуправе због теже 
повреде дужности из радног односа (уколико је 
био у радном односу у државном органу, однос-
но органу аутономне покрајине или јединице 
локалне самоуправе). Напомена: Одредбама 
члана 9. и члана 103. Закона о општем управ-
ном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/016 и 
95/018 - аутентично тумачење) прописано је, 
између осталог, да орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција, 
осим ако странка изричито изјави да ће подат-
ке прибавити сама. Документа о чињеницама 
о којима се води службена евиденција су: уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених и уверење о положеном правосудном 
испиту. Потребно је да учесник јавног огласа 
достави изјаву којом се опредељује за једну од 
могућности-да орган прибави податке о којима 
се води службена евиденција или да ће то учи-
нити сам. Образац изјаве објављен је уз јавни 
оглас, на интернет презентацији општине Баји-
на Башта: www.bajinabasta.rs. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. За сва 
обавештења у вези огласа, контактирати пред-
седника Комисије Рајаковић Радину, на телефон 
број: 031/865-070, или непосредно у пословним 
просторијама општине Бајина Башта, Душана 
Вишића 28.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
Посао се не чека, посао се тражи
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Трговина и услуге

Трговина и услуге

ЦЕНТАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ ДОО

Водећа регионална компанија за сакупљање, 
прераду и промет металног отпада, као и 
унутрашњу и спољну трговину. Компанија је 
основана 1982. године и протеклих година 
прерасла је у лидера у регији за сакупљање и 
рециклирање секундарних сировина.
Због повећаног обима посла у регионалном 
центру Београд потребан радник за позицију:

Курир-диспечер
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме; 
возачка дозвола обавезно Б; радно искуство 
најмање 6 месеци на истим или сличним посло-
вима; познавање и примена Microsoft Office 
пакета.

Задужења: свакодневни одлазак у пошту по 
пријем пошиљки као и слање пошиљки; одлазак 
у банку и друге институције када је неопходно 
да се пошта лично преда; води тачну и ажурну 
евиденцију о путним налозима за возила друшт-
ва, техничкој исправности возила и преса, рад-
ним задацима возача и руковалаца преса у реги-
оналним и откупним центрима; врши контролу 
путних налога, исправности вођења налога, тахо 
лиситића и сл.; контактира са одговорним лици-
ма у регионалним и откупним центрима везано 
за делокуруг послова око регистрације возила, 
одјаве, пријаве и промене података, исправ-
ности тахографа и сл.; води рачуна о роковима 
регистрације, сервисирању и припреми вози-
ла за исту; прати прописе из безбедности сао-
браћаја; припрема документацију за пријаву 
штета на возилима по основу осигурања.

Нудимо: редовна примања, могућност развоја у 
здравом и професионалном окружењу.

ОСТАЛО: Контакт особа: Ранка Јаковљевић 
063/620-431. Рок за конкурисање: 31.05.2020.

БФС СЕРВИС ДОО
11000 Београд, Хумска 3ц

тел. 060/8066-402

Хигијеничар
у бутику и ресторану на Теразијама,  

на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: основна школа. Заинтересовани кан-
дидати да се јаве на наведени број телефона у 
року од 30 дана од дана објављивања огласа.

Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор медицине специјалиста  
у специјалистичкој делатности - 

спец. оториноларингологије

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: фотокопију дипломе о завршеном меди-
цинском факултету, фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, фотокопију уверења о 
положеном специјалиситчком испиту из отори-
ноларингологије, фотокопију решења о упису у 
Лекарску комору или фотокопије дозволе за рад 
- лиценце, уверење да кандидат није осуђиван 
(уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци, 
уверење да се против кандидата не води истрага 

и кривични поступак (уверење издаје суд) не 
старије од 6 месеци, кратку биографија са адре-
сом и контакт телефоном. Рок за подношење 
пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања 
огласа у огласним новинама Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Непотпуне и небла-
воремене пријаве се неће разматрати. Канди-
дати који испуњавају услове огласа, могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних 
информације и провере стручног знања који су 
важни за доношење одлуке о пријему. Кандидат 
који буде изабран, пре закључивања уговора, 
дужан је да достави доказ о здравственој спо-
собности за рад на наведеним пословима. Одлу-
ка о избору ће бити објављена на огласној таб-
ли поред писарнице у приземљу Дома здравља 
Раковица, Краљице Јелене 22, Београд. Пријаве 
слати поштом на адресу: Дом здравља Ракови-
ца, 11090 Београд, Краљице Јелене 22, са назна-
ком „За оглас” или лично доставити у писарницу 
Дома здравља Раковица. 

Референт за правне, кадровске и 
административне послове - архивар

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: фотокопију дипломе о завршеној 
средњој школи, уверење да кандидат није 
осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 
6 месеци, уверење да се против кандидата не 
води истрага и кривични поступак (уверење 
издаје суд) не старије од 6 месеци, најмање 
шест месеци радног искуства на пословима 
архивара,потребно радно искуство са архивс-
ком документацијому здравственим установама, 
кратка биографија са адресом и контакт теле-
фоном Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаворемене пријаве се 
неће разматрати. Кандидати који испуњавају 
услове огласа могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних информације и прове-
ре стручног знања који су важни за доношење 
одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, 
пре закључивања уговора дужан је да доста-
ви доказ о здравственој способности за рад на 
наведеним пословима. Одлука о избору ће бити 
објављена на огласној табли поред писарнице 
у приземљу Дома здравља Раковица, Краљице 
Јелене 22, Београд. Пријаве слати поштом на 
адресу: Дом здравља Раковица, 11090 Београд, 
Краљице Јелене 22, са назнаком „За оглас” или 
лично доставити у писарницу Дома здравља 
Раковица.

Медицинска сестра - техничар  
у амбуланти
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: фотокопију дипломе о завршеној 
средњој медицинској школи-општи смер, фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопију дозволе за рад - лиценце, уверење 
да кандидат није соуђиван (уверење издаје 
МУП), не старије од 6 месеци, уверење да се 
против кандидата не води истрага и кривични 
поступак (уверење издаје суд), не старије од 
6 месеци, радно искуство најмање 6 месеци у 
звању медицинске сестре - техничара, општег 
смера, фотокопију возачке дозволе Б катего-
рије, кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у огласним 
новинама Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Непотпуне и неблаворемене пријаве 
се неће разматрати. Кандидати који испуњавају 
услове огласа могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних информације и прове-
ре стручног знања који су важни за доношење 
одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, 

пре закључивања уговора дужан је да доста-
ви доказ о здравственој способности за рад на 
наведеним пословима. Одлука о избору ће бити 
објављена на огласној табли поред писарнице 
у приземљу Дома здравља Раковица, Краљице 
Јелене 22, Београд. Пријаве слати поштом на 
адресу: Дом здравља Раковица 11090 Београд, 
Краљице Јелене 22, са назнаком „За оглас” или 
лично доставити у писарницу Дома здравља 
Раковица.

Дипломирани правник
пробни рад од два месеца

УСЛОВИ: високо образовање: на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистич-
ким струковним студијама, по прописима који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005 године, на основним студијама у 
трајању од 4 године по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005 
године, најмање 3 године радног искуства, 
пожељно радно искуство у области здравства. 
Кандидати су у обавези да уз пријаву доста-
ве: фотокопију дипломе о завршеном правном 
факултету, уверење да кандидат није осуђиван 
(уверење издаје МУП), не старије од 6 месе-
ци, уверењее да се против кандидата не води 
истрага и кривични поступак (уверење издаје 
суд) не старије од 6 месеци, доказ о радном 
искуству (фотокопија радне књижице, потврда 
послодавца...), кратку биографију са адресом и 
контакт телефоном. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа у оглас-
ним новинама Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Непотпуне и неблаворемене 
пријаве се неће разматрати. Кандидати који 
испуњавају услове огласа, могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних информа-
ције и провере стручног знања који су важни 
за доношење одлуке о пријему. Кандидат који 
буде изабран, пре закључивања уговора, дужан 
је да достави доказ о здравственој способности 
за рад на наведеним пословима. Одлука о избо-
ру ће бити објављена на огласној табли поред 
писарнице у приземљу Дома здравља Ракови-
ца, Краљице Јелене 22, Београд. Пријаве сла-
ти поштом на адресу: Дом здравља Раковица 
11090 Београд, Краљице Јелене 22, са назна-
ком „За оглас” или лично доставити у писарни-
цу Дома здравља Раковица.

Медицинска сестра - техничар
у кућном лечењу и нези

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: фотокопију дипломе о завршеној 
средњој медицинској школи - општи смер, 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију дозволе за рад-лиценце, 
уверење да кандидат није осуђиван (уверење 
издаје МУП), не старије од 6 месеци, уверење 
да се против кандидата не води истрага и кри-
вични поступак (уверење издаје суд), не ста-
рије од 6 месеци, радно искуство најмање 6 
месеци у звању медицинске сестре-технича-
ра, општег смера, фотокопију возачке дозволе 
Б категорије, кратку биографију са адресом и 
контакт телефоном. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа у оглас-
ним новинама Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Непотпуне и неблаворемене 
пријаве се неће разматрати. Кандидати који 
испуњавају услове огласа, могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних информа-
ције и провере стручног знања који су важни 
за доношење одлуке о пријему. Кандидат који 
буде изабран, пре закључивања уговора, дужан 
је да достави доказ о здравственој способности 
за рад на наведеним пословима. Одлука о избо-
ру ће бити објављена на огласној табли поред 
писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, 
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Краљице Јелене 22, Београд. Пријаве сла-
ти поштом на адресу: Дом здравља Раковица 
11090 Београд, Краљице Јелене 22, са назна-
ком „За оглас” или лично доставити у писарни-
цу Дома здравља Раковица.

Магистар фармације  
- медицински биохемичар

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: фотокопију дипломе о завршеном 
факултету, фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију дозволе за рад - 
лиценце, уверење да кандидат није осуђиван 
(уверење издаје МУП), не старије од 6 месе-
ци, уверење да се против кандидата не води 
истрага и кривични поступак (уверење издаје 
суд), не старије од 6 месеци, кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у огласним новинама Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне 
и неблаворемене пријаве се неће разматрати. 
Кандидати који испуњавају услове огласа, могу 
бити позвани на разговор ради пружања додат-
них информације и провере стручног знања 
који су важни за доношење одлуке о прије-
му. Кандидат који буде изабран, пре закљу-
чивања уговора, дужан је да достави доказ о 
здравственој способности за рад на наведеним 
пословима. Одлука о избору ће бити објављена 
на огласној табли поред писарнице у приземљу 
Дома здравља Раковица, Краљице Јелене 22, 
Београд. Пријаве слати поштом на адресу: Дом 
здравља Раковица 11090 Београд, Краљице 
Јелене 22, са назнаком „За оглас” или лично 
доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

Службеник за послове заштите, 
безбедности и здрaвља на раду

пробни рад два месеца

УСЛОВИ: високо образовање: на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистич-
ким струковним студијама, по прописима који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године, на основним студијама у 
трајању од 4 године по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, положен стручни испит из области рада 
у складу са законом, знање рада на рачунару, 
возачка дозвола Б категорије, потребно радно 
искуство најмање 5 година на наведеним посло-
вима, предност ће имати кандидати са радним 
искуством заштите безбедност и здравља на 
раду у здравственим установама. Кандидати 
су у обавези да уз пријаву доставе: фотоко-
пијu дипломе, фотокопијu уверења о положе-
ном стручном испиту из области рада у складу 
са законом, уверење да кнаидат није осуђиван 
(уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци, 
уверење да се против кандидата не овид истра-
га и кривични поступак (уверење издаје суд), 
не старије од 6 месеци, фотокопија возачке 
дозволе Б категорије, доказ о радном искуству 
(фотокопија радне књижице, потврда посло-
давца...), кратка биографија са адресом и кон-
такт телефоном. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа у огласним 
новинама Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Непотпуне и неблаворемене пријаве 
се неће разматрати. Кандидати који испуњавају 
услове огласа, могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних информације и прове-
ре стручног знања који су важни за доношење 
одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, 
пре закључивања уговора, дужан је да доста-
ви доказ о здравственој способности за рад на 
наведеним пословима. Одлука о избору ће бити 
објављена на огласној табли поред писарнице 
у приземљу Дома здравља Раковица, Краљице 

Јелене 22, Београд. Пријаве слати поштом на 
адресу: Дом здравља Раковица, 11090 Београд, 
Краљице Јелене 22, са назнаком „За оглас” или 
лично доставити у писарницу Дома здравља 
Раковица.

ДОМ ЗДРАВЉА „ЈОВАН РИСТИЋ”
Бабушница

Медицинска сестра - техничар  
у амбуланти

у Служби за здравствену заштиту 
одраслих становника и запослених 

са хитном медицинском помоћи, 
кућним лечењем и стоматолошком 

здравственом заштитом, на одређено 
време до 30.04.2021. године

УСЛОВИ: средње образовање медицинске 
струке; стручни испит; лиценца, најмање шест 
месеци радног искуства на пословима за које 
кандидат конкурише, положен возачки испит за 
возила Б категорије. Уз пријаву на оглас кан-
дидат треба да приложи: кратку биографију, 
фотокопију или ишчитану биометријску лич-
ну карту, диплому о стеченој стручној спре-
ми, уверење о положеном стручном испиту, 
лиценцу, доказ о радном искуству (фотокопија 
радне књижице, уговора о раду, или потврде 
о раду или другом виду ангажовања), фото-
копију возачке дозволе. Документацију доста-
вити у овереним фотокопијама. Достављена 
документација се не враћа. Рок за пријављи-
вање на оглас је 8 дана од дана објављивања 
у листу „Послови”. Оглас ће бити објављен и на 
сајту Министарства здравља Републике Србије. 
Пријаве се могу доставити лично или слати на 
адресу: Дом здравља „Др Јован Ристић” Бабуш-
ница, Ивице Миладиновића 2, 18330 Бабушни-
ца, са назнаком „Пријава на оглас”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАГУБИЦА 
12320 Жагубица, Николе Пашића 22

Доктор медицине
на одређено време ради замене доктора 
медицине изабраних лекара за одрасле 

који су на специјализацији, у Служби 
за здравствену заштиту одраслог 

становништва, са местом рада у Служби 
опште медицине у Жагубици и у 
Здравственој станици Крепољин

2 извршиоца

Опис послова: а) превенира, дијагностикује и 
лечи болести, повреде и друге физичке и мен-
талне поремећаје коришћењем специјализова-
них метода и техника, кроз примену принци-
па и процедура савремене медицине, о чему 
води прописану медицинску документацију; б) 
организује и спроводи мере на очувању и уна-
пређењу здравља појединца и породице, ради 
на откривању и сузбијању фактора ризика за 
настанак болести, прати здравствено стање ста-
новништва на свом подручју и осигурава подат-
ке за потребе здравствене статистике, утврђује 
ризике за здравље, предлаже и спроводи мере 
за њихово отклањање, спроводи здравствено 
- васпитне активности, в) организује и спрово-
ди прописане систематске, циљане и скрининг 
прегледе, учествује у посебним програмима 
(вакцинација, мере у току епидемија и масов-
них несрећа, мере за рано откривање болести); 
в)мере у току епидемија и масовних несрећа, 
мере за рано откривање болести); г) обавља 
прегледе и упућује на даљу дијагностику и спе-
цијалистичке прегледе, одређује начин и врсту 
лечења, прати ток лечења и усклађује миш-
љење и предлоге за наставак лечења, одређује 

врсту и дужину кућног лечења и прати њего-
во спровођење, одређује дужину привремене 
спречености за рад због болести или повреде, 
д) прописује лекове и медицинска средства, као 
и медицинско-техничка помагала, даје оцену о 
здравственом стању и упућује на оцену радне 
способности, ђ) учествује у унапређењу квали-
тета здравствене заштите, е) обавља консул-
тације са другим здравственим радницима и 
здравственим сарадницима; ж) планира, надзи-
ре и евалуира спровођење здравствене зашти-
те, з) утврђује време и узрок смрти.

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа 
за послове из тачке 1. огласа су општи услови 
за заснивање радног односа утврђени Законом 
о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
Одлука УС и 113/2017) и посебни услови 
утврђени Правилником о организацији и систе-
матизацији радних места Дома здравља Жагу-
бица број 1546 од 05.06.2018. године. Услови 
за обављање послова и радних задатака: а) 
Стручна спрема/образовање на интегрисаним 
академским студијама из области медицине, по 
пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама из области медицине у трајању од 
најмање пет година, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, б) Додатна знања/испити/радно иску-
ство, положен стручни испит, лиценца, најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктора 
медицине, познавање рада на рачунару. Заин-
тересовани кандидати уз пријаву подносе сле-
дећа документа: оверену фотокопију дипломе 
о завршеном медицинском факултету, овере-
ну фотокопију потврде о положеном стручном 
испиту, оверену фотокопију лиценце, потврду 
о радном искуству након положеног стручног 
испита на пословима доктора медицине, фото-
копију очитане личне карте, личну и радну 
биографију са адресом, контакт телефоном и 
е-маил адресом. Приликом заснивања радног 
односа изабрани кандидат је дужан да доста-
ви лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које заснива радни 
однос. Уколико кандидат не достави докумен-
тацију из претходног става одлука о избору 
доноси се за другог кандидата који испуњава 
услове за пријем у радни однос. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврху избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користи-
ти у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Правна и персонална служба Дома 
здравља Жагубица. Оглас се објављује на 
веб-страници Министарства здравља РС и пуб-
ликацији „Послови”. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији „Послови”. Кандидати који су се јавили 
на оглас могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних информација које могу бити 
важне за доношење одлуке о пријему. Одлука 
о избору кандидата ће бити донета најкасније у 
року од 10 (десет) радних дана од дана истека 
рока за подношење пријава. Кандидати ће бити 
обавештени о избору најкасније у року од 10 
(десет) радних дана од дана доношења одлу-
ке. Конкурсна документација кандидата који не 
буду изабрани враћају се на захтев кандидата. 
Пријаве се подносе лично или путем поште на 
адресу Дом здравља Жагубица, 12320 Жагуби-
ца, Николе Пашића 22, са назнаком: „Пријава 
на оглас за послове доктора медицине”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве као и пријаве 
достављене електронском поштом неће се узе-
ти у разматрање.

www.nsz.gov.rs
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ДОМ ЗДРАВЉА СЕНТА
24400 Сента, Бошка Југовића 6

тел. 024/814-570
e-mail: pravnikdz@zdravstvosenta.rs

1. Доктор медицине
на одређено време, због повећаног 

обима посла, у Служби за здравствену 
заштиту одраслих становника

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају 
опште услове прописане законом. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: 
пријаву на оглас са кратком биографијом, ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном меди-
цинском факултету, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, пожељно 
је познавање мађарског језика од стране кан-
дидата. Рок за пријављивање на јавни оглас је 
8 дана од дана објављивања огласа. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Рок у коме кандидат мора бити 
обавештен о избору не може бити дужи од 30 
дана. Кандидат је дужан да приликом засни-
вања радног односа достави лекарско уверење 
о способности за рад. Пријаве треба послати на 
адресу: 24400 Сента, Бошка Југовића 6. Ближе 
информације о јавном огласу могу се добити 
код референта за радне односе, Нађ Каролине, 
тел. 062/806-6855.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД

Лабораторијски техничар
на одређено време до шест месеци

4 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска шко-
ла, смер лабораторијски техничар, уверење о 
положеном стручном испиту, лиценца, најмање 
шест месеци радног искуства у звању лабора-
торијског техничара. Пријаве са кратком био-
графијом, адресом и контакт телефоном, као и 
документа којима се доказује испуњеност усло-
ва 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 
који конкурс подносе пријаву. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврху избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Одлука о избору ће бити објављена 
на огласној табли Дома здравља поред писарни-
це на трећем спрату, Булевар маршала Толбухи-
на 30, Нови Београд. Изабрани кандитат ће бити 
лично обавештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА
18310 Бела Паланка, Бранислава Нушића 2

Медицинска сестра - техничар  
у амбуланти

на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом, кандидат мора испуњавати и следеће 
посебне услове: VI степен стручне спреме, 
завршена виша медицинска школа или основне 
струковне студије првог степена на студијском 
програму струковна медицинска сестра - тех-
ничар, положен стручни испит и поседовање 
лиценце за рад. Најмање шест месеци радног 
искуства у звању више, односно струковне 
медицинске сестре. Уз пријаву на јавни оглас 
приложити: диплому о завршеној школи, у ори-
гиналу или овереној фотокопији, уверење о 

положеном стручном испиту, у оригиналу или 
овереној фотокопији, лиценцу за рад, у ори-
гиналу или овереној фотокопији, доказ о рад-
ном искуству (уверење, потврда послодавца 
или уговор), у оригиналу или овереној фотоко-
пији. Рок за подношење пријава на јавни оглас 
са краћом биографијом је осам дана од дана 
објављивања огласа на огласној табли Дома 
здравља Бела Паланка, интернет презентацији 
Дома здравља Бела Паланка и код Национал-
не службе за запошљавање. Пријаве слати на 
адресу: Дом здравља Бела Паланка, Бранис-
лава Нушића 2, 18310 Бела Паланка, са назна-
ком „Директору”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати. 

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА”
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/240-725

Гинеколошко-акушерска сестра/
техничар

са IV степеном стручне спреме, са 
положеним стручним испитом, рад у 

сменама, на одређено време, са пробним 
радом, за рад у Служби за гинекологију 

и акушерство, на одређено време до 
повратка запослене са боловања на рад

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кан-
дидати 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, 
имејл, број лиценце и друго у вези са реализа-
цијом огласа на који се јављам), оверену фото-
копију дипломе о завршеном IV степену стручне 
спреме, оверену фотокопију уверења о поло-
женом 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 документација 
кандидатима који нису примљени се не враћа и 
иста ће бити комисијски уништена по предвиђе-
ној процедури, у циљу заштите података о лич-
ности садржаних у тим документима. Рок за под-
ношење пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”, 
код Националне службе за запошљавање. Прија-
ве на оглас достављати у затвореним ковертама 
писарници Опште болнице „Свети Лука” Смеде-
рево или путем поште на адресу: Општа болни-
ца „Свети Лука” Смедерево, Кнез Михаилова 51, 
уз напомену „Пријава на оглас”, са навођењем 
радног места за које се конкурише. Уколико кан-
дидат има имејл-адресу, потребно је исту назна-
чити ради обавештавања о резултату конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. За ближе информације можете се 
обратити на телефон: 026/240-725. 

АПОТЕКА „БУЈАНОВАЦ”
Бујановац, Карађорђа Петровића 246

тел. 017/651-058

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора Апотеке „Бујановац” 
може бити именовано лице које поред законом 
прописаних општих услова, испуњава и следеће 
посебне услове: Захтевана врста образовања: 
високо образовање стечено: на интегрисаним 
академским студијама из области медицине, 
стоматологије и фармације по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године и завршена специјализа-
ција из одређених грана медицине, стоматоло-
гије или фармације, у складу са Правилником 

о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадни-
ка; на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије) из области права, економије и 
организационих наука по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године на основним студијама из области 
медицине, стоматологије или фармације, у 
трајању од најмање пет година по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године и завршена специјализација 
из одређених грана медицине, стоматологије 
или фармације, у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и сарадника; на основ-
ним студијама из области права, економије и 
организационих наука у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Захтевана додатна знања/испити: за 
здравствене раднике: стручни испит, лиценца, 
специјалистички испит; а здравствене радни-
ке и остала наведена образовања: акредито-
вана едукација из здравственог менаџмента; 
Захтевано радно искуство: најмање пет година 
радног искуства као: руководилац здравствене 
установе или као руководилац организационе 
јединице у здравственој установи. Уз пријаву 
за конкурс са биографским подацима, потреб-
но је да кандидат приложи и доказе о испуња-
вању услова и то: 1. оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном факултету, 2. доказ о радном 
стажу у области здравствене заштите, 3. ове-
рену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, 4. оверену фотокопију лиценце, 5. 
доказ о завршеној едукацији из области здрав-
ственог менаџмента, уколико је кандидат сте-
као знања из области права, економије и орга-
низационих наука 6. уверење о држављанству, 
7. извод из матичне књиге рођених, 8. уверење 
да кандидат није правноснажном судском одлу-
ком осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 (шест) месеци, као 
и уверење да се против кандидата не води неки 
други кривични поступак пред надлежним судо-
вима 9. лекарско уверење о способности за рад, 
за лица која нису у радном односу 10. доказ да 
не постоји сукоб интереса из члана 130. став 6. 
Закона о здравственој заштити (писмена изја-
ва) 11. радно професионалну биографију, са 
прилозима којима доказује своје стручне, орга-
низационе и друге квалитете. Директора име-
нује оснивач - Скупштина општине Бујановац, 
на основу предлога Управног одбора Апотеке 
„Бујановац” на мандатни период од 4 године. 
Пријаве се подносе Управном одбору Апотеке 
„Бујановац” из Бујановца, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса код Националне 
службе за запошљавање - у листу „Послови” и 
на сајту Министарства здравља. Пријаве доста-
вити у затвореној коверти са назнаком - „Прија-
ва за конкурс за директора” на адресу Апотека 
„Бујановац” из Бујановца, Карађорђа Петровића 
246, лично или путем поште. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве кандидата се неће узети 
у разматрање. Управни одбор Апотеке „Бујано-
вац” ће извршити избор кандидата најкасније у 
року од 30 дана од дана завршетка јавног кон-
курса и доставити предлог оснивачу.

ОПШТА БОЛНИЦА  
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне услове: 
средње образовање у трајању од четири године 
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Медицина

/медицинска школа/медицинска сестратехни-
чар, стручни испит; лиценца / решење о упису 
у комору; најмање годину дана радног искуства 
у наведеном звању. Опис послова: предвиђен 
систематизацијом послова установе, за посло-
ве са завршеном средњом медицинском шко-
лом, медицинска сестра/техничар на осталим 
болничким одељењима.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети краћу биографију, 
оверену копију дипломе о завршеној одгова-
рајућој школи са просечном оценом током шко-
ловања, оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту, оверену копију лиценце/
решења о упису у комору, фотокопију радне 
књижице уколико кандидат има радни стаж 
или потврду послодавца (други доказ о радном 
искуству), оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге рођених, оригинал или ове-
рену копију извода из матичне књиге венчаних 
уколико је кандидат променио презиме, ориги-
нал или оверену копију уверења о држављан-
ству, копију/очитану личну карту. Напомена: 
Лекарско уверење којим се доказује здравстве-
на способност без ограничења за рад на рад-
ном месту за које је расписан оглас, уверење да 
није осуђиван, уверење да се не води кривич-
ни поступак, дужан је да достави кандидат који 
буде изабран пре пријема у радни однос. Коми-
сија ће разматрати све доспеле, благовремене и 
потпуне пријаве и са кандидатима који испуња-
вају услове за пријем у радни однос обавиће 
се разговор,ради прибављања додатних реле-
вантних података за доношење одлуке о избо-
рукандидата. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Одељење за кадров-
ске и административне послове Опште болни-
це Петровац на Млави. Рок за пријављивање: 8 
(осам) дана од дана објављивања у Службеном 
гласилу Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Пријаве слати у затвореним коверта-
ма на адресу Општа болница Петровац на Мла-
ви, Моравска 2, 12300 Петровац на Млави или 
доставити лично у Правну службу Опште болни-
це Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве 
и непотпуна документација неће бити узета у 
разматрање при избору кандидата. Текст јавног 
огласа се објављује на интернет страници 
Министарства здравља и огласној табли Опште 
болнице Петровац на Млави.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И РАЗВОЈНУ 

НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а

тел. 2667-755

Доктор медицине специјалиста 
физикалне медицине и 

рехабилитације
на болничком одељењу и у 

специјалистичкој амбуланти, на 
одређено време по основу замене 

привремено одсутног запосленог, уз 
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: стручна спрема и услови за обављање 
послова: медицински факултет, специјали-
ста из физикалне медицине и рехабилитације, 
лиценца за рад. Радно искуство: рад са децом 
у рехабилитацији (најмлађи узраст), опис пос-
ла: ради прве и контролне прегледе пацијена-
та, ради неурокинезиуолошку процену и дијаг-
ностику деце рођене са ризиком, укључују их 
у адекватан хабилитациони третман и прати 
његово редовно спровођење, као и ефекат 
истог, у циљу постављања адекватне дијагно-
зе може упутити дете на додатне дијагностичке 
прегледе и процедуре, консултативне прегле-

де, организује тимске састанке и координира 
рад свих чланова тима, посебну пажњу мора 
посветити у раду са родитељима пацијената, 
води адекватну медицинску документацију, 
преписује ортопедска помогала, обавља сва-
кодневне визите, учествује у раду лекарског 
колегијума и другим стручним органима болни-
це, за свој рад одговоран је начелнику службе 
и директору Болнице. Кандидати су обавезни 
да доставе писану пријаву на оглас са краћом 
биографијом. Уз пријаву се подносе фотоко-
пије: дипломе о завршеној школи, дипломе о 
завршеном специјалистичком испиту, уверење 
о положеном стручном испиту, лиценца за 
рад, извод из матичне књиге рођених, доказ о 
радном искуству (уговори о раду, волонтерски 
уговори, потврда послодавца и сл.). Приликом 
заснивања радног односа кандидат је дужан да 
достави лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове на које се при-
ма, потврду да се против лица не води суд-
ски поступак као и потврду о неосуђиваности. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се на адресу: Спе-
цијална болница за церебралну парализу и 
развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а 
- Правна служба. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови”.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Медицинска сестра/техничар  
у хемодијализи, дијализа

на одређено време по основу замене, до 
повратка радника са боловања

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

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Доктор медицине ради попуне 
радног места доктора медицине 

за потребе Службе за патолошко-
анатомску дијагностику

на одређено време  
у периоду од 12 месеци и пробним 
радом у трајању од 3 (три) месеца

2 извршиоца

Доктор медицине ради попуне 
радног места доктора медицине 

за потребе Клинике за 
оториноларингологију

на одређено време  
у периоду од 12 месеци и пробним 
радом у трајању од 3 (три) месеца

Доктор медицине ради попуне 
радног места доктора медицине за 
потребе Службе за лабораторијску 

дијагностика - Одсека 
микробиолошке лабораторије

на одређено време  
у периоду од 12 месеци и пробним 
радом у трајању од 3 (три) месеца

Доктор медицине ради 
попуне радног места доктора 

медицине за потребе Центра за 
гастроентерохепатологију Клинике 

за интерну медицину
на одређено време  

у периоду од 12 месеци и пробним 
радом у трајању од 3 (три) месеца

Доктор медицине ради попуне 
радног места доктора медицине 

за потребе Центра за нефрологију 
и дијализу Клинике за урологију, 

нефрологију и дијализу
на одређено време  

у периоду од 12 месеци и пробним 
радом у трајању од 3 (три) месеца

Доктор медицине ради попуне 
радног места доктора медицине 

за потребе Клинике за урологију, 
нефрологију и дијализу

на одређено време  
у периоду од 12 месеци и пробним 
радом у трајању од 3 (три) месеца

Доктор медицине ради попуне 
радног места доктора медицине 

за потребе Службе за снабдевање 
крвљу и крвним продуктима

на одређено време  
у периоду од 12 месеци и пробним 
радом у трајању од 3 (три) месеца

3 извршиоца

Доктор медицине ради попуне 
радног места доктора медицине за 
потребе Клинике за хематологију

на одређено време  
у периоду од 12 месеци и пробним 
радом у трајању од 3 (три) месеца

Доктор медицине ради попуне 
радног места доктора медицине 

за потребе Центра за онкологију и 
радиологију

на одређено време  
у периоду од 12 месеци и пробним 
радом у трајању од 3 (три) месеца

Лекар специјалиста психијатрије 
ради попуне радног места лекара 

специјалисте психијатрије за 
потребе Клинике за психијатрију

на одређено време  
у периоду од 12 месеци и пробним 
радом у трајању од 3 (три) месеца

Дипломирани физичар ради 
попуне радног места дипломираног 

физичара за потребе Службе за 
радиолошку дијагностику

на одређено време  
у периоду од 12 месеци и пробним 
радом у трајању од 3 (три) месеца
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УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/17, 95/18) и 
посебни услови утврђени Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Клинич-
ком центру Крагујевац и то за: Посебан услов 
за заснивање радног односа за послове је: за 
радна места: доктора медицине ради попу-
не радног места доктора медицине за потре-
бе Службе за патолошко-анатомску дијагно-
стику; доктора медицине ради попуне радног 
места доктора медицине за потребе Клинике 
за оториноларингологију и доктора медицине 
ради попуне радног места доктора медицине 
за потребе Службе за лабораторијску дијаг-
ностика- Одсека микробиолошке лабораторије 
радно искуство у трајању од 1 (једне) године 
у наведеној служби здравствене установе на 
терцијарном нивоу здравствене заштите. За 
радно место: дипломираног физичара ради 
попуне радног места дипломираног физичара 
за потребе Службе за радиолошку дијагностику 
радно или волонтерско искуство у здравстве-
ној установи на терцијарном нивоу здравствене 
заштите. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: Диплома о 
стеченом образовању одговарајућег профила; 
Уверење о положеном стручном испиту за рад-
но место доктор медицине; Диплома о положе-
ном специјалистичком испиту за радно место 
лекара специјалисте () лекара специјалисте 
психијатрије ради попуне радног места лекара 
специјалисте психијатрије за потребе Клини-
ке за психијатрију); Уверење о држављанству 
РС; Извод из матичне књиге рођених; Извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); Кратку биографију са адресом, 
контакт телефоном, е-маил адресом; Кандидати 
који имају радно искуство (укључујући струч-
но оспособљавање и усавршавање односно 
волонтирање) треба да доставе доказ/потврду 
о радном стажу од стране Републичког фонда 
за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), 
односно доказ/потврду о волонтерском стажу у 
струци од стране надлежне службе. Кандидати 
су у обавези да на пријави наведу за која радна 
места конкуришу (било да конкуришу на једно 
радно место или на више радних места). Кан-
дидати који уђу у ужи избор биће позвани на 
разговор. Приликом заснивања радног односа, 
изабрани кандидат је дужан да достави: лекар-
ско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се заснива радни 
однос; доказ да се против кандидата не води 
кривични поступак, да оптужница није ступи-
ла на правну снагу и да није покренута истрага 
(уверење надлежног суда); уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој устано-
ви (уверење надлежне полицијске управе или 
полицијске станице); Дозволу за рад – лиценцу 
издату од надлежне коморе (ако је кандидат из 
радног односа) или решење о упису у комору 
(ако кандидат није у радном односу). Уколико 
изабрани кандидат не достави горе наведене 
документе у захтеваном року, са њим се неће 
засновати радни однос. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кли-
нички центар Крагујевац. Оглас објавити путем 
сајта Министарства здравља Републике Србије, 
путем сајта Клиничког центра Крагујевац и у 
публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Рок за подношење пријава је 
осам (8) дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови”. Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резулта-
ти конкурса биће објављени на сајту Клиничког 
центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати 

који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Контакт телефон 034 
50 52 73. Пријаве се подносе лично, у затво-
реној коверти, преко писарнице Клиничког 
центра Крагујевац или путем поште на адресу: 
Клинички центар Крагујевац улица Змај Јови-
на 30, 34000 Крагујевац Обавезно назначити 
за које се радно место конкурише: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за радно место... 
(навести тачан профил за који кандидат подно-
си пријаву)” 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Струковна / виша медицинска 
техничара општег смера (више или 

високо ообразовање) за потребе 
Центра за нефрологију и дијализу

на одређено време до повратка 
запослених за дужег одсуства и пробним 

радом 3 месеца
3 извршиоца

Струковни / виши медицински 
техничар општег смера (више или 

високо образовање) за потребе 
Центра за урологију

на одређено време до повратка 
запослених за дужег одсуства и пробним 

радом 3 месеца

Струковни / виши медицински 
техничар општег смера (више или 

високо образовање) за потребе 
Клинике за пулмологију

на одређено време до повратка 
запослених за дужег одсуства и пробним 

радом 3 месеца

Струковни / виши медицински 
техничар општег смера (више или 

високо образовање) за потребе 
Клинике за општу и грудну хирургију

на одређено време до повратка 
запослених за дужег одсуства и пробним 

радом 3 месеца

Струковни / виши медицински 
техничар општег смера (више 

или високо образовање) за 
потребе Клинике за ортопедију и 

трауматологију
на одређено време до повратка 

запослених за дужег одсуства и пробним 
радом 3 месеца

Струковни / виши медицински 
техничар општег смера (више или 

високо образовање) за потребе 
Клинике за хематологију

на одређено време до повратка 
запослених за дужег одсуства и пробним 

радом 3 месеца

Струковни /виши медицински 
техничар општег смера (више или 

високо образовање) за потребе 
Центра за ургентну медицину
на одређено време до повратка 

запослених за дужег одсуства и пробним 
радом 3 месеца

3 извршиоца

Струковни/ виши медицински 
техничар општег смера (више или 

високо образовање) за потребе 
Центра за онкологију и радиологију

на одређено време до повратка 
запослених за дужег одсуства и пробним 

радом 3 месеца
3 извршиоца

Струковни / виши медицински 
техничар општег смера (више или 

високо образовање) за потребе 
Јединице интензивног лечења 

Службе за анестезију и реанимацију
на одређено време до повратка 

запослених за дужег одсуства и пробним 
радом 3 месеца

3 извршиоца

Струковни / виши радиолошки 
техничар (више или високо 

образовање) за потребе Службе за 
радиолошку дијагностику

на одређено време до повратка 
запослених за дужег одсуства и пробним 

радом 3 месеца

Струковни / виши радиолошки 
техничар (више или високо 

образовање) за потребе Центра за 
онкологију и радиологију

на одређено време до повратка 
запослених за дужег одсуства и пробним 

радом 3 месеца

Струковни / виши медицински 
техничар гинеколошко-акушерског 

смера - бабица (више или високо 
образовање) за потребе Клинике за 

гинекологију и акушерство
на одређено време до повратка 

запослених за дужег одсуства и пробним 
радом 3 месеца

Струковни / виши медицински 
техничар општег смера (више или 

високо образовање) за потребе 
Операционог центра

на одређено време до повратка 
запослених за дужег одсуства и пробним 

радом 3 месеца
3 извршиоца

Медицински техничар општег 
смера (IV) за потребе Центра за 

нефрологију и дијализу
на одређено време до повратка 

запослених за дужег одсуства и пробним 
радом 3 месеца

3 извршиоца

Медицински техничар општег смера 
(IV степен) за потребе Службе за 

анестезију и реанимацију
на одређено време до повратка 

запослених за дужег одсуства и пробним 
радом 3 месеца

2 извршиоца

Медицински техничар општег смера 
(IV степен) за потребе Клинике за 

кардиологију
на одређено време до повратка 

запослених за дужег одсуства и пробним 
радом 3 месеца

2 извршиоца

Медицински техничар општег смера 
(IV степен) за потребе Центра за 

неурохирургију
на одређено време до повратка 

запослених за дужег одсуства и пробним 
радом 3 месеца
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Медицински техничар општег смера 
(IV степен) за потребе Центра за 

урологију
на одређено време до повратка 

запослених за дужег одсуства и пробним 
радом 3 месеца

Медицински техничар општег смера 
(IV степен) за потребе Операционог 

центра
на одређено време до повратка 

запослених за дужег одсуства и пробним 
радом 3 месеца

Медицински техничар општег смера 
(IV степен) за потребе Клинике за 

општу и грудну хирургију
на одређено време до повратка 

запослених за дужег одсуства и пробним 
радом 3 месеца

3 извршиоца

Медицински техничар општег смера 
(IV степен) за потребе Центра за 

васкуларну хирургију
на одређено време до повратка 

запослених за дужег одсуства и пробним 
радом 3 месеца

Медицински техничар општег смера 
(IV степен) за потребе Клинике за 

оториноларингологију
на одређено време до повратка 

запослених за дужег одсуства и пробним 
радом 3 месеца

Медицински техничар општег смера 
(IV степен) за потребе Клинике за 

ортопедију и трауматологију
на одређено време до повратка 

запослених за дужег одсуства и пробним 
радом 3 месеца

Медицински техничар општег смера 
(IV степен) за потребе Центра за 

нуклеарну медицину
на одређено време до повратка 

запослених за дужег одсуства и пробним 
радом 3 месеца

Медицински техничар општег смера 
(IV степен) за потребе Центра 

за ендокринологију, дијабетес и 
болести метаболизма

на одређено време до повратка 
запослених за дужег одсуства и пробним 

радом 3 месеца

Медицински техничар општег смера 
(IV степен) за потребе Клинике за 

педијатрију
на одређено време до повратка 

запослених за дужег одсуства и пробним 
радом 3 месеца

Медицински техничар општег смера 
(IV степен) за потребе Клинике за 

психијатрију
на одређено време до повратка 

запослених за дужег одсуства и пробним 
радом 3 месеца

Медицински техничар општег смера 
(IV степен) за потребе Центра за 

пластичну хирургију
на одређено време до повратка 

запослених за дужег одсуства и пробним 
радом 3 месеца

Медицински техничар општег смера 
(IV степен) за потребе Клинике за 

неурологију
на одређено време до повратка 

запослених за дужег одсуства и пробним 
радом 3 месеца

Медицински техничар општег смера 
(IV степен) за потребе Центра за 

ургентну медицину
на одређено време до повратка 

запослених за дужег одсуства и пробним 
радом 3 месеца
5 извршилаца

Медицински техничар општег смера 
(IV степен) за потребе Службе за 

радиолошку дијагностику
на одређено време до повратка 

запослених за дужег одсуства и пробним 
радом 3 месеца

2 извршиоца

Медицински техничар општег смера 
(IV степен) за потребе Центра за 

онкологију и радиологију
на одређено време до повратка 

запослених за дужег одсуства и пробним 
радом 3 месеца

Медицински техничар општег смера 
(IV степен) за потребе Јединице 
интензивног лечења Службе за 

анестезију и реанимацију
на одређено време до повратка 

запослених за дужег одсуства и пробним 
радом 3 месеца
5 извршилаца

Лабораторијски техничари (IV 
степен) за потребе Клинике за 

гинекологију и акушерство
на одређено време до повратка 

запослених за дужег одсуства и пробним 
радом 3 месеца

Лабораторијски техничар (IV 
степен) за потребе Службе за 
лабораторијску дијагностику
на одређено време до повратка 

запослених за дужег одсуства и пробним 
радом 3 месеца

Лабораторијски техничар (IV степен) 
за потребе Службе за патолошко 

анатомску дијагностику
на одређено време до повратка 

запослених за дужег одсуства и пробним 
радом 3 месеца

Фармацеутски техничар (IV степен) 
за потребе Центра за ургентну 

медицину
на одређено време до повратка 

запослених за дужег одсуства и пробним 
радом 3 месеца

Фармацеутски техничар (IV степен) 
за потребе Јединице интензивног 

лечења Службе за анестезију и 
реанимацију

на одређено време до повратка 
запослених за дужег одсуства и пробним 

радом 3 месеца

Педијатријски техничар (IV степен) 
за потребе Клинике за дечију 

хирургију
на одређено време до повратка 

запослених за дужег одсуства и пробним 
радом 3 месеца

Медицински техничар гинеколошко-
акушерског смера - бабица  

(IV степен) за потребе Клинике  
за гинекологију и акушерство
на одређено време до повратка 

запослених за дужег одсуства и пробним 
радом 3 месеца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17) и 
посебни услови утврђени Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Клинич-
ком центру Крагујевац. Уз пријаву се подно-
се у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: Диплома о стеченом образовању 
одговарајућег профила; Сведочанства за сва-
ки разред средње школе за медицинске тех-
ничаре/сестре са средњом школском спремом 
за радно место; Уверење о положеном струч-
ном испиту одговарајућег профила; Уверење 
о држављанству РС; Извод из матичне књиге 
рођених; Извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); кратку 
биографију са адресом, контакт телефоном, 
е-маил адресом; Кандидати који имају радно 
искуство (укључујући стручно оспособљавање 
и усавршавање) треба да доставе доказ/потвр-
ду о радном стажу од стране Републичког фон-
да за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), 
односно доказ/потврду о волонтерском стажу у 
струци од стране надлежне службе. Кандидати 
су у обавези да на пријави наведу за која рад-
на места конкуришу са називом организационе 
јединице (било да конкуришу на једно радно 
место или на више радних места). андидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разго-
вор. Приликом заснивања радног односа, иза-
брани кандидат је дужан да достави: лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос; 
доказ да се против кандидата не води кри-
вични поступак, да оптужница није ступила 
на правну снагу и да није покренута истрага 
(уверење надлежног суда); уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој устано-
ви (уверење надлежне полицијске управе или 
полицијске станице); Дозволу за рад – лиценцу 
коју је издала надлежна комора (ако је канди-
дат у радном односу) или решење о упису у 
комору (ако кандидат није у радном односу) 
за радно место. Уколико изабрани кандидат не 
достави горенаведене документе у захтеваном 
року, са њим се неће засновати радни однос. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује 
и податке обрађује Клинички центар Крагује-
вац. Оглас објавити путем сајта Министарства 
здравља Републике Србије, путем сајта Кли-
ничког центра Крагујевац и у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Рок за 
подношење пријава је осам (8) дана од дана 
објављивања огласа у листу „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Коначни резултати конкурса биће објављени 
на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.
kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документа-
ције. Телефон за контакт 034 50 52 73. Пријаве 
се подносе лично, у затвореној коверти, преко 
писарнице Клиничког центра Крагујевац или 
путем поште на адресу: Клинички центар Кра-
гујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Оба-
везно назначити за које се радно место кон-
курише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место... (навести тачан профил 
за који кандидат подноси пријаву)”
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КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/ 50 52 73

Програмер-инжењер ради попуне 
радног места програмера-инжењер 
за потребе Службе за организацију, 

планирање, евалуацију и 
медицинску информатику

на одређено време  
у периоду од 12 месеци и пробним 
радом у трајању од 3 (три) месеца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС 113/17, 95/18) и 
посебни услови утврђени Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Клинич-
ком центру Крагујевац.

Посебан услов за заснивање радног одно-
са за послове је: Радно искуство у трајању 
од 1 (једне) године у наведеној служби 
здравствене установе на терцијарном нивоу 
здравствене заштите. Уз пријаву се под-
носе у оригиналу или овереној копији сле-
дећа документа: Диплома о стеченом обра-
зовању одговарајућег профила; Уверење о 
држављанству РС; Извод из матичне књиге 
рођених; Извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); Кратку 
биографију са адресом, контакт телефоном, 
е-маил адресом; Као доказ о радном искуству 
(укључујући стручно оспособљавање и усавр-
шавање) треба да доставе доказ/потврду о 
радном стажу од стране Републичког фонда 
за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), 
односно доказ/потврду о волонтерском стажу 
у струци од стране надлежне службе. При-
ликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос; 
доказ да се против кандидата не води кри-
вични поступак, да оптужница није ступила 
на правну снагу и да није покренута истрага 
(уверење надлежног суда); уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој уста-
нови (уверење надлежне полицијске управе 
или полицијске станице). Уколико изабрани 
кандидат не достави горенаведене документе 
у захтеваном року, са њим се неће заснова-
ти радни однос. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Клинички центар Крагујевац. Оглас објавити 
путем сајта Министарства здравља Републике 
Србије, путем сајта Клиничког центра Крагује-
вац и у листу „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Рок за подношење пријава 
је осам (8) дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Коначни 
резултати конкурса биће објављени на сајту 
Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.
rs). Кандидати који не буду изабрани могу 
захтевати повраћај конкурсне документације. 
Телефон за контакт 034 50 52 73. Пријаве се 
подносе лично, у затвореној коверти, преко 
писарнице Клиничког центра Крагујевац или 
путем поште на адресу: Клинички центар Кра-
гујевац, Ул. Змај Јовина 30,34000 Крагујевац, 
Обавезно назначити за које се радно место 
конкурише: „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за радно место... (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)” 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/ 50 52 73

Струковни/ виши физиотерапеут 
(више или високо образовање) 

ради попуне радног места 
физиотерапеута за потребе  

Клинике за пулмологију  
Клиничког центра у Крагујевцу,  

због повећаног обима посла
на одређено време у периоду  

од 12 месеци и пробним радом  
у трајању од 3 (три) месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање рад-
ног односа утврђени Законом о раду („Сл. 
гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/17, 95/18) и посебни услови утврђени 
Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у Клиничком центру Крагујевац 
и то за: Посебан услов за заснивање радног 
односа за послове је: Радно искуство од нај-
мање годину дана у здравственој установи. 
Уз пријаву се подносе у оригиналу или ове-
реној копији следећа документа: Диплома о 
стеченом образовању одговарајућег профи-
ла; Уверење о положеном стручном испиту, у 
складу са законом; Уверење о држављанству 
РС; Извод из матичне књиге рођених; Извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме); Кратку биографију са 
адресом, контакт телефоном, е-маил адре-
сом; Као доказ радног искуства (укључујући 
стручно оспособљавање и усавршавање) 
кандидати треба да доставе доказ/потврду о 
радном/волонтерском стажу у струци. Канди-
дати који уђу у ужи избор биће позвани на 
разговор. Приликом заснивања радног одно-
са, изабрани кандидат је дужан да достави: 
лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата 
не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и да није покре-
нута истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривич-
на дела која га чине неподобним за рад у 
здравственој установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске станице). 
Уколико изабрани кандидат не достави горе 
наведене документе у захтеваном року, са 
њим се неће засновати радни однос. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Клинички цен-
тар Крагујевац. Оглас објавити путем сајта 
Министарства здравља Републике Србије, 
путем сајта Клиничког центра Крагујевац и у 
листу „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Рок за подношење пријава је осам 
(8) дана од дана објављивања огласа у листу 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Коначни резултати кон-
курса биће објављени на сајту Клиничког 
центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Канди-
дати који не буду изабрани могу захтевати 
повраћај конкурсне документације. Контакт 
телефон 034 50 52 73. Пријаве се подносе 
лично, у затвореној коверти, преко писарни-
це Клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на адресу: Клинички центар Крагује-
вац улица Змај Јовина 30 34000 Крагујевац. 
Обавезно назначити за које се радно место 
конкурише: „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за радно место... (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)” 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/ 50 52 73

Помоћни радник – основна школа, 
ради попуне радног места помоћног 

радника на нези болесника на 
осталим болничким одељењима
на одређено време од 12 месеци и  

са пробним радом од 3 месеца
10 извршилаца

Сервирка – основна школа, ради 
попуне радног места сервирки 

за потребе Одељења за исхрану 
болесника Службе за техничке 

послове
на одређено време од 12 месеци и 

пробним радом у трајању од 3 месеца
7 извршилаца

Мајстор одржавања (средња стручна 
спрема-електро смер) ради попуне 
радног места мајстора одржавања 

Службе за техничке послове
на одређено време од 12 (дванаест) 

месеци и са пробним радом  
од 3 (три) месеца

Техничар одржавања одеће – 
основна школа, ради попуне радног 
местатехничара одржавања одеће 
за потребе Одсека за прање рубља 

Службе за техничке послове
на одређено време од 12 (дванаест) 
месеци и пробним радом у трајању  

од 3 (три) месеца
3 извршиоца

Оператер у контакт центру / 
телефониста, ради попуне радног 
места оператера у контакт центру 
/ телефонисте Одељења општих 

послова Службе за правне и 
економско финансијске послове

на одређено време на период  
од 12 (дванаест) месеци и пробним 
радом у трајању од 3 (три) месеца

Дактилограф - средња школска 
спрема, ради попуне радног места 

дактилографа за потребе Центра за 
онкологију и радиотерапију

на одређено време од 12 (дванаест) 
месеци и са пробним радом у трајању  

од 3 (три) месеца
2 извршиоца

Референт уписа болесника - средња 
школска спрема ради попуне радног 
места референта уписа болесника за 
потребе Одељења фактурисања са 

уписом болесника Службе за правне 
и економско финансијске послове

на одређено време на период  
од 12 (дванаест) месеци и пробним 
радом у трајању од 3 (три) месеца

3 извршиоца

Дипломирани правник ради попуне 
радног места дипломираног 

правника за потребе Службе за 
правне и економско финансијске 

послове
на одређено време на период  

од 18 месеци и пробним радом  
у трајању од 3 (три) месеца

2 извршиоца
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УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17) и посеб-
ни услови утврђени Правилником о унутрашњој 
организацији са систематизацијом радних места 
Клиничког центра Крагујевац. Посебан услов за 
заснивање радног односа за послове је: За радна 
места: оператера у контакт центру / телефониста 
ради попуне радног места оператера у контакт 
центру / телефонисте Одељења општих посло-
ва Службе за правне и економско финансијске 
послове и дипломирана правника, радно иску-
ство у здравственој установи. Уз пријаву се под-
носе у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: Диплома о стеченом образовању 
одговарајућег профила; Уверење о држављан-
ству РС; Извод из матичне књиге рођених; Извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); Кратку биографију са адресом, 
контакт телефоном, е-маил адресом. Кандидати 
су у обавези да на пријави наведу за која радна 
места конкуришу (било да конкуришу на једно 
радно место или на више радних места). Канди-
дати који уђу у ужи избор биће позвани на раз-
говор. Приликом заснивања радног односа, иза-
брани кандидат је дужан да достави: лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос; доказ 
да се против кандидата не води кривични посту-
пак, да оптужница није ступила на правну снагу 
и да није покренута истрага (уверење надлеж-
ног суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлеж-
не полицијске управе или полицијске станице). 
Уколико изабрани кандидат не достави горе 
наведене документе у захтеваном року, са њим 
се неће засновати радни однос. На радне односе 
засноване по окончаном конкурсу примењиваће 
се важећа Уредба о коефицијентима за обрачун 
и исплату плата запослених у јавним службама. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и подат-
ке обрађује Клинички центар Крагујевац. Оглас 
објавити путем сајта Министарства здравља 
Републике Србије, путем сајта Клиничког цен-
тра Крагујевац и у листу „Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Рок за подношење 
пријава је осам (8) дана од дана објављивања 
огласа у листу „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати 
конкурса бити објављени на сајту Клиничког цен-
тра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не 
буду изабрани могу захтевати повраћај конкур-
сне документације. Контакт телефон 034 50 52 
73. Пријаве се подносе лично затвореној коверти 
преко писарнице Клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на адресу: Клинички центар 
Крагујевац улица Змај Јовина 30, 34000 Крагује-
вац. Обавезно назначити за које се радно место 
конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место... (навести тачан профил за 
који кандидат подноси пријаву)”.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Инжењер инвестиционог и 
техничког одржавања и одржавања 
уређаја и опреме за рад у Одељењу 

за техничке и инвестициопне 
послове у Служби за техничке, 

помоћне и друге сличне послове 
Опште болнице Крушевац

са пуним радним временом на 3 (три) 
месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, однос-
но специјалистичким струковним студијама, по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; грађевинске, 
електротехничке или машинске струке, на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године 
грађевинске, електротехничке или машинске 
струке; VII – 1 степен стручне спреме; знање 
рада на рачунару; положен одговарајући струч-
ни испит из области рада, у складу са законом. 
Опис послова: према Правилнику о организа-
цији и систематизацији послова Опште болнице 
Крушевац.

2. Референт за правне, кадровске и 
административне послове - архивар 

за рад на Одељењу за правне, 
кадровске и опште послове Службе 
за правно и економско финансијске 
послове Опште болнице Крушевац
са пуним радним временом, на 3 (три) 

месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање, IV степен стру-
чне спреме, знање рада на рачунару. Опис 
послова: према Правилнику о организацији и 
систематизацији послова Опште болнице Кру-
шевац.

3. Референт за финансијско 
рачуноводствене послове за рад у 

Одељењу за рачуноводство  
у Служби за економске послове 

Опште болнице Крушевац
са пуним радним временом на 3 (три) 
месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање, IV степен струч-
не спреме, знање рада на рачунару.
Опис послова: према Правилнику о организа-
цији и систематизацији послова Опште болнице 
Крушевац

4. Помоћни кувар за рад у Одсеку 
за припрему хране у Служби за 
помоћне и друге послове Опште 

болнице Крушевац
са пуним радним временом на 3 (три) 
месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Средње образовање Опис послова: 
према Правилнику о организацији и системати-
зацији послова Опште болнице Крушевац.

5. Возач санитетског возила у 
болничким установама за рад у 
Одсеку за санитетски транспорт 
пацијената у Служби пријема и 
збрињавања ургентних стања 

при Заједничким медицинским 
пословима Опште болнице Крушевац
са пуним радним временом на 6 (шест) 

месеци због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола 
Б категорије. Опис послова: према Правилни-
ку о организацији и систематизацији послова 
Опште болнице Крушевац.

6. Сервирка за рад у Одсеку за 
сервирање хране у Служби за 

Техничке, помоћне и друге сличне 
послове Опште болнице Крушевац
са пуним радним временом на 3 (три) 
месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање изузетно: основ-
но образовање и радно искуство на тим посло-
вима стечено до дана ступања на снагу ове 
уредбе. Опис послова: према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац.

7. Спремач/спремачица просторија 
у којима се пружају здравствене 

услуге за рад на Одељењу за 
одржавање хигијене објеката и 
простора Службе за техничке, 

помоћне и друге сличне послове 
Опште болнице Крушевац

са пуним радним временом на 3 (три) 
месеца због повећаног обима посла

3 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа, НК радник. Опис 
послова: према Правилнику о организацији и 
систематизацији послова Опште болнице Кру-
шевац

ОСТАЛО: заинтересовани кандидати подносе За 
радно место бр. 1: молбу за пријем и биогра-
фију, са адресом, контакт телефоном, оверену 
фотокопију дипломе, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, фотоко-
пију личне карте или очитане податке са личне 
карте (уколико је чипована), отокопију извода 
из матичне књиге венчаних (уколико су дипло-
ме или уверења издати на девојачко презиме), 
изјаву или доказ о познавању рада на рачуна-
ру. За радна места од бр. 2 - 4: молбу за пријем 
и биографију, са адресом, контакт телефоном, 
оверену фотокопију дипломе, фотокопију лич-
не 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), За 
радно место од бр. 5: молбу за пријем и биогра-
фију, са адресом, контакт телефоном, оверену 
фотокопију дипломе, фотокопију личне карте 
или очитане податке са личне карте (уколи-
ко је чипована, фотокопију возачке дозволе Б 
категорије, фотокопију извода из матичне књи-
ге венчаних (уколико су дипломе или уверења 
издати на девојачко презиме). За радна место 
бр. 6: молбу за пријем и биографију, са адре-
сом, контакт телефоном, оверену фотокопију 
дипломе или оверену фотокопију сведочанства 
о завршеној основној школи са потврдм о рад-
ном искуству на наведеним пословима,фотоко-
пију личне карте или очитане податке са личне 
карте (уколико је чипована), фотокопију извода 
из матичне књиге венчаних (уколико су дипло-
ме или уверења издати на девојачко презиме), 
за радно место бр. 7: молбу за пријем и биогра-
фију, са адресом, контакт телефоном, оверену 
фотокопију сведочанства о завршеној основној 
школи, фотокопију личне карте или очитане 
податке са личне карте (уколико је чипована), 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних 
(уколико су сведочанства или уверења издати 
на девојачко презиме). Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања рад-
ног односа дужни су да доставе лекарско уве-

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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рење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос. Уко-
лико изабрани кандидат не достави наведена 
документа у остављеном року, са њим се неће 
закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Пријаву 
доставити у затвореној коверти са назнаком „за 
оглас” са називом и редним бројем радног мес-
та за које се конкурише, а на наведену адресу.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Футошка 121

Доктор медицине
на неодређено време, са пуним 

радним временом, (1 извршилац) 
у Центру за микробиологију, Одсек 
за пиогене, респираторне и полно 

преносиве инфекције са референтном 
лабораторијом за резистенцију 

бактерија на антимикробне лекове

УСЛОВИ: Високо образовање на интегрисаним 
академским студијама медицине, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005 или на основним студијама 
медицине у трајању од најмање пет година по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног иску-
ства у звању доктора медицине; Опис посло-
ва: обавља сродне послове по налогу лекара 
специјалисте (ментора) из одговарајућег цен-
тра,за свој рад одговара ментору и помоћнику 
директора за образовну и научно-истраживач-
ку делатност, дијагностикује болести, ради на 
извођењу, тумачењу и издавању микробиолош-
ких налаза, спроводи унутрашњу и спољашњу 
контролу квалитета и консултативне актив-
ности са докторима медицине других спе-
цијалности,ради са потенцијално-инфектив-
ним биолошким материјалима, обавља послове 
предвиђене програмом специјализације за 
одређену област здравствене заштите, обаве-
зан/на је да послове доктора медицине обавља 
у свим организационим јединицама Центра за 
микробиологију према распореду радног време-
на који унапред утврди Послодавац, учествује 
у раду комисија, радних група и других тела у 
складу са општим актима Института, по решењу 
директора, обавља и друге сродне послове који 
су у складу са стручном спремом и за које је 
стекао одређена знања и звања а по налогу 
непосредног руководиоца. Заинтересовани кан-
дидати подносе: пријаву са личном и радном 
биографијом са адресом и контакт телефоном,– 
оверену фотокопију дипломе/ уверења о сте-
ченом звању доктора медицине, оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, 
оверена фотокопија лиценце издате од стране 
надлежне коморе (или решења надлежне комо-
ре о постојању услова за издавање лиценце), 
фотокопију очитане личне карте, фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико је 
дошло до промене презимена)

Лабораторијски техничар  
у дијагностици

на неодређено време, са пуним радним 
временом (1 извршилац)  

у Центру за хигијену и хуману екологију, 
у Одсеку за санитарну микробиологију

УСЛОВИ: средње образовање здравствене 
струке у трајању од четири године – смер лабо-
раторијски техничар, стручни испит, лиценца, 
најмање шест месеци радног искуства у наве-
деном звању. Опис послова: обавља припрему 
узорака, реагенаса, подлога и опрема за микро-
биолошка испитивања у здравственој установи; 
припрема, одржава и контролише исправност 

лабораторијске опреме; стара се о потрошном 
материјалу; одржава културе микроорганизама; 
учествује у евиденцији примљеног материјала 
и издатих налаза као и у припреми и обради 
података за извештаје; учествује у припреми 
практичног дела вежби за потребе наставе; 
спроводи активности стручног усавршавања у 
области лабораторијске технике; обавља посло-
ве у складу са писменим овлашћењем које му 
изда непосредни руководилац а који су веза-
ни за систем менаџмента сагласно захтевима 
стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025; обавезан/
на је да послове лабораторијског техничара у 
дијагностици обавља у свим организационим 
јединицама Центра за хигијену и хуману еко-
логију, према распореду радног времена који 
унапред утврди Послодавац., учествује у раду 
комисија, радних група и других тела у складу 
са општим актима Института, по решењу дирек-
тора; обавља и друге сродне послове који су у 
складу са стручном спремом и за које је сте-
као одређена знања и звања а по налогу непо-
средног руководиоца. Посебни услови: ради са 
потенцијално-инфективним биолошким мате-
ријалима. Заинтересовани кандидати подносе: 
пријаву са личном и радном биографијом са 
адресом и контакт телефоном, оверену фотоко-
пију дипломе/ уверења о стеченом звању лабо-
раторијски техничар. оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту.,оверена 
фотокопија лиценце издате од стране надлеж-
не коморе (или решења надлежне коморе о 
постојању услова за издавање лиценце), фото-
копију очитане личне карте, фотокопију извода 
из матичне књиге венчаних (уколико је дошло 
до промене презимена) 

Лабораторијски техничар  
у дијагностици

на одређено и пуно радно време, због 
замене привремено одсутне запослене, 

до њеног повратка (1 извршилац) у 
центру за хигијену и хуману екологију,  
у одсеку за санитарну микробиологију

УСЛОВИ: средње образовање здравствене 
струке у трајању од четири године – смер лабо-
раторијски техничар, стручни испит, лиценца, 
најмање шест месеци радног искуства у наве-
деном звању. Опис послова: обавља припрему 
узорака, реагенаса, подлога и опрема за микро-
биолошка испитивања у здравственој установи; 
припрема, одржава и контролише исправност 
лабораторијске опреме; стара се о потрошном 
материјалу; одржава културе микроорганизама; 
учествује у евиденцији примљеног материјала 
и издатих налаза као и у припреми и обради 
података за извештаје; учествује у припреми 
практичног дела вежби за потребе наставе; 
спроводи активности стручног усавршавања у 
области лабораторијске технике; обавља посло-
ве у складу са писменим овлашћењем које му 
изда непосредни руководилац а који су веза-
ни за систем менаџмента сагласно захтевима 
стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025; обавезан/
на је да послове лабораторијског техничара у 
дијагностици обавља у свим организационим 
јединицама Центра за хигијену и хуману еко-
логију, према распореду радног времена који 
унапред утврди Послодавац, учествује у раду 
комисија, радних група и других тела у скла-
ду са општим актима Института, по решењу 
директора; обавља и друге сродне послове 
који су у складу са стручном спремом и за које 
је стекао одређена знања и звања а по нало-
гу непосредног руководиоца. Посебни услови: 
ради са потенцијално-инфективним биолош-
ким материјалима. Заинтересовани кандидати 
подносе: пријаву са личном и радном биогра-
фијом са адресом и контакт телефоном, овере-
ну фотокопију дипломе/ уверења о стеченом 
звању лабораторијски техничар,оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, 

оверена фотокопија лиценце издате од стране 
надлежне коморе (или решења надлежне комо-
ре о постојању услова за издавање лиценце), 
фотокопију очитане личне карте, фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико је 
дошло до промене презимена) 

Лабораторијски техничар  
у дијагностици,

на одређено и пуно радно време,  
због повећаног обима послова, на 

период од 3 месеца, (4 извршиоца)  
у центру за вирусологију

4 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање здравствене 
струке у трајању од четири године – смер лабо-
раторијски техничар, стручни испит, лиценца, 
најмање шест месеци радног искуства у наве-
деном звању. Опис послова: врши узорковање 
биолошког материјала, припрема узорке, реа-
генсе, подлоге и опрему за микробиолошка и 
биохемијска испитивања; припрема, одржава 
и врши контролу исправности лабораторијске 
опреме, одржава културе микроорганизама; 
ради на биохемијским и другим анализатори-
ма; изводи лабораторијске анализе биолошког 
материјала, у складу са номенклатуром услу-
га на примарном нивоу; спроводи активности 
стручног усавршавања у области лаборато-
ријске технике, рад са потенцијално-инфек-
тивним биолошким материјалима; спроводи 
принципе добре лабораторијске праксе; стара 
се о евиденцији примљеног материјала, изда-
тих налаза, припремању и сређивању података 
за извештаје; обавештава главног лаборато-
ријског техничара о потребном материјалу за 
рад у лабораторији; по потреби пере, стерили-
ше, сортира и пакује лабораторијски материјал 
(лабораторијско посуђе и апарате); по поптре-
би стара се о одржавању стерилних услова у 
лабораторији за молекуларну дијагностику и 
културу ћелија; по потреби рукује апаратима 
за стерилизацију - апаратима под притиском; 
помаже у одржавању и функционисању апара-
та за редестилацију и деминерализацију; обаве-
зан/на је да послове лабораторијског техничара 
у дијагностици обавља у свим организационим 
јединицама Центра за вирусологију према рас-
пореду радног времена који унапред утврди 
Послодавац, учествује у раду комисија, радних 
група и других тела у складу са општим акти-
ма Института, по решењу директора, обавља и 
друге сродне послове који су у складу са струч-
ном спремом и за које је стекао одређензнања 
и звања а по налогу непосредног руководиоца. 
Заинтересовани кандидати подносе: пријаву 
са личном и радном биографијом са адресом и 
контакт телефоном, оверену фотокопију дипло-
ме/ уверења о стеченом звању лабораторијски 
техничар, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, оверена фотокопија 
лиценце издате од стране надлежне коморе 
(или решења надлежне коморе о постојању 
услова за издавање лиценце), фотокопију очи-
тане личне карте, фотокопију извода из матич-
не књиге венчаних (уколико је дошло до проме-
не презимена). Јавни оглас ће бити објављен у 
Огласним новинама „Послови” дана 27.05.2020. 
године као и на интернет страницама Нацио-
налне службе за запошљавање и Министарства 
здравља Републике Србије. Рок за пријаву кан-
дидата је 8 (осам) дана од дана објављивања 
јавног огласа у Огласним новинама „Послови”. 
Кандидати који испуњавају услове јавног огла-
са могу бити позвани на разговор уколико су 
потребне додатне информације које могу бити 
важне за доношење одлуке о пријему. Пријаву 
са потребном документацијом у затвореној 
коверти доставити поштом на адресу Футош-
ка 121, са назнаком „пријава за јавни оглас 
за радно место (навести назив радног места)” 
или предати лично на писарницу Института за 



   |  Број 883 | 27.05.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs28 

Индустрија и грађевинарство

јавно здравље Војводине (соба бр. 53). Учесни-
цима јавног огласа доставиће се путем поште 
обавештење о изабраном кандидату заједно са 
документима која су предали уз пријаву. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
26220 Ковин, Трг ослобођења 4

Доктор медицине
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и 
положен стручни испит. Опис посла: Пружа све 
видове медицинске заштите грађанима свих 
узраста, учествује у здравственом васпитању 
грађана, води прописану медицинску докумен-
тацију, одговара за стручност рада своје еки-
пе, врши и друге послове по налогу начелника 
службе и директора Дома здравља Ковин. Уз 
пријаву се подноси кратка биографија и дока-
зи о испуњености услова конкурса (диплома, 
уверење о положеном стручном испиту и очи-
тана лична карта) у неовереним фотокопијама. 
Радни однос се заснива на одређено време до 
повратка привремено одсутних радника. Прија-
ве слати на адресу Дома здравља Ковин, ул. Трг 
ослобођења бр. 4, 26220 Ковин са назнаком за 
конкурс или донети лично у канцеларију Одсе-
ка за правне послове број 57, на другом спрату. 
Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од 
дана објављивања огласа у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Послови”.

Индустрија и грађевинарство

РЦСС ДОО
Београд - Нови Београд

Зидар
30 извршилаца

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме. 
Трајање конкурса: до попуне. Теренски рад, рад 
у сменама, обезбеђен превоз, обезбеђена исхра-
на. Начин конкурисања: телефон: 064/111-0535, 
особа за контакт Данијел Ђермановић.

ВОЈНА УСТАНОВА „ДЕДИЊЕ”
11000 Београд, Делиградска 40а

тел. 011/3616-999

Молер-фарбар
привремени и повремени послови

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме. 
Заинтересовани кандидати треба да пошаљу CV 
на e-mail: gradjevinska@vudedinje.com или да се 
јаве на наведени број телефона у року од 30 
дана од дана објављивања огласа.

„GALEX” DOO RAČA
КРАГУЈЕВАЦ

e-mail: sasajankovic73@gmail.com 
тел. 063/7795-711

Грађевински инжењер

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломи-
рани грађевински инжењер; радно искуство 
није неопходно; возачка дозвола Б категорије; 
енглески језик - средњи ниво; знање рада на 
рачунару. Заинтересовани кандидати своју 
радну биографију могу доставити не имејл: 
sasajankovic73@gmail.com или могу позвати на 
контакт телефон: 063/77-95-711, најкасније до 
20. 06. 2020. г.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО 
МЕТАЛСКА ИНДУСТРИЈА 
„ПРОЛЕТЕР” АД АРИЉЕ

31230 Ариље, Светолика Лазаревића 14
тел. 031/3892-455 лок. 122

Возач виљушкара

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме

Mеталостругар, машинбравар, 
бравар, руковаоц гасне 
компресорске станице

4 извршиоца

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме

Дипломирани машински инжењер 
или машински инжењер

2 извршиоца

УСЛОВИ: ВСС

Машински техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: ССС

Референт набавке

УСЛОВИ: ССС Матурант гимназије, економски 
техничар

Возач теретног возила

УСЛОВИ: I-IV ссс

ОСТАЛО: јављање кандидата на телефон: 
031/3892-455, лок 122. Конкурс је отворен до 
30. 06. 2020. године.

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 примље-
но лице под условима прописаним законом и ако:

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

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

за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну 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-вас-

питни рад.

Услови из става 1 овог члана доказују се при-
ликом 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 кон-
курс, а из става 1 тачка 2) овог члана пре закљу-
чења 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 подвр-
гне лекарском прегледу у надлежној здравственој 
установи на захтев директора.

БЕОГРА Д

ОШ „ЖИВОМИР САВКОВИЋ”
11409 Ковачевац, Трг Љ. Ивановића Геџе 11

тел./факс: 011/8213-207

Наставник предметне наставе - 
наставник технике и технологије

са 80% радног времена

Наставник предметне наставе - 
наставник математике
са 67% радног времена

Наставник предметне наставе - 
наставник физике

са 60% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава услове из члана 139. и 
140. и 142. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/19, 6/2020), 
услове из Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник Републи-
ке Србије - Просветни гласник”, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/18, 11/19) и уз пријаву на конкурс са 
кратком биографијом поднесе: 1. доказ о одго-
варајућој врсти и степену стручне спреме (ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању), 2. доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способност за рад са децом и 
ученицима; 3. доказ о неосуђиваности (потвр-
ду не старију од шест месеци да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 

Посао се не чека, посао се тражи
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дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање), 4. уве-
рење о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од шест месеци) и извод из матичне књиге 
рођених (не старији од шест месеци) 5. доказ о 
познавању српског језика и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад (доказ доставља 
кандидат само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику). Докази о 
испуњености услова под тачком 1, 3, 4, 5 састав-
ни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 
2. прибавља се 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. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: попуњен формулар за пријем у радни однос 
у установи образовања и васпитања (доступан 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја); оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; доказ о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија) доказ о 
знању српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на тим језици-
ма); уверење о неосуђиваности (не старије од 
шест месеци) да лице није осуђивано правос-
нажном 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискиминаторно понашање. Кандидати су дуж-
ни да попуне пријавни формулар који се може 
наћи на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, те 
да документацију која доказује испуњеност усло-
ва конкурса, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом и кратком биографијом поштом или 
лично доставе школи на адресу ОШ „Живомир 
Савковић”, Трг Љубомира Ивановића Геџе бр. 
11, 11409 Ковачевац. Пријаве се достављају у 
затвореној коверти са назнаком „Пријава на 
конкурс за пријем у радни однос на радно место 
наставника ________________” (навести назив 
радног места за које се конкурише). Доказ о 
здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима подноси изабрани каднидат пре закљу-
чења уговора о раду. Лице задужено за давање 
обавештења о конкурсу је Драгана Алексендрић, 
тел. 011/8213-207, радним данима од 10-12 часо-
ва. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученици-
ма, коју врши Национална служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комосија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 

Разговор са кандидатима биће обављен у прос-
торијама ОШ „Живомир Савковић” у Ковачевцу, 
Трг Љубомира Ивановића Геџе бр. 11. 

ОСНОВНА ШКОЛА „БОРА ЛАЗИЋ”
11406 Влашка

тел. 011/8201-378

Конкурс објављен 18. 03. 2020. године у часо-
пису „Послови” који је био расписан за рад-
но место наставника математике (88,89%) је 
и даље важећи, а рок за пријаву је одлуком 
Министарства просвете продужен до 06. 06. 
2020. године. 

ОСНОВНА ШКОЛА „14. ОКТОБАР”
11504 Барич, Обреновачки пут 132

тел. 8701-213, факс: 8700-512

Обавештење о продужењу рока за 
подношење пријава на конкурс

На основу Инструкције Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, број: 610-
00-326/2020-04 од 12. 05. 2020. године, о кон-
курсима објављеним пре или у току ванредног 
стања, дајемо следеће обавештење:

1. Продужава се рок за подношење пријава на 
конкурс ОШ „14. октобар” из Барича, објављен 
дана 18. 03. 2020. године у листу „Послови”, за 
пријем у радни однос на неодређено време, за 
радна места:
- наставник информатике и рачунарства, 100% 
радног времена, на неодређено време, 1 извр-
шилац
- наставник физичког васпитања, са 80% радног 
времена, на неодређено време, 1 извршилац
- наставник српског језика, 72,15% радног вре-
мена, на неодређено време, 1 извршилац
- наставник математике, 66,66% радног време-
на, на неодређено време, 1 извршилац. 

2. Рок за подношење пријава на конкурс из тач-
ке 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. 

ФИЛОЛОШКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Каменичка 2

Конкурс објављен дана 11. 3. 2020. године у 
публикацији „Послови” продужава се за радна 
места: 
- наставник књижевности 
- наставник енглеског језика
- наставник немачког језика
- наставник класичних језика
- домара - мајстора одржавања

Рок за подношење пријава на конкурс проду-
жава се 30 дана од дана престанка ванредног 
стања, односно до 6. јуна 2020. године, ког 
датума истиче рок за пријаву на конкурс. 

ФИЛОЛОШКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Каменичка 2

Наставник физичког васпитања
са 80% радног времена

УСЛОВИ: VII 1 степен сручне спреме са звањем 
(300 ЕСПБ бодова у дипломи за она лица која су 
студије уписала почев од 10. 09. 2005. године): 
професор физичког васпитања; дипломирани 
педагог физичке културе; професор физич-
ке културе; професор физичког васпитања 
- дипломирани тренер са назнаком спортске 
гране; професор физичког васпитања - дипло-

мирани организатор спортске рекреације; 
професор физичког васпитања - дипломира-
ни кинезитерапеут; дипломирани професор 
физичког васпитања и спорта - мастер; дипло-
мирани професор физичког васпитања кинези-
терапије - мастер; мастер професор физичког 
васпитања и спорта; мастер професор физич-
ког васпитања и кинезитерапије; мастер про-
фесор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет). У радни 
оснос у установи може да буде примљено лице, 
под условима прописаним законом и то ако: 1) 
има одговарајуће образовање; 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима: 3) није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречана безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1. тачка 1), 3)-5) овог 
члана саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из става 1. тачка 2) овог члана прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву 
(пријавни формулар) на конкурс (пријавни 
формулар кандидати преузимају са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије) 
кандидат је обавезан да достави и: радну био-
графију, осим за лица која први пут заснивају 
радни однос; 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 фото-
копије диплома или оверене фотокопије уве-
рења о дипломирању не старије од 6 месеци и 
за основне академске (или струковне студије) 
и за мастер (специјалистичке студије) студије; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију) уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци, ори-
гинал или оверену фотокопију); оригинал уве-
рење надлежног СУП-а да није осуђиван са 
правним последицама у смислу чл. 139. став 
1. тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Пријаве слати поштом на 
наведену адресу Гимназије, са назнаком прија-
ва на конкурс или предати непосредно у канце-
ларији секретара школе школе у периоду од 
10.00 до 14.00 часова. Неблаговремене пријаве 
као и пријаве са непотпуном и од стране јавног 
бележника неовереном документацијом, неће 
бити узете у разматрање. 

ШЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Милана Ракића 33

Наставник математике

Наставник српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање 
из члана 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 
и 6/2020), и Правилника о степену и врсти 
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Наука и образовање

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), 
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
доставе попуњен пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја Републи-
ке Србије, оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми односно 
стеченом одговарајућем образовању, или ове-
рену фотокопију уверења о стеченом високом 
образовању ако диплома није уручена. 

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

2 извршиоца

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање- 
завршена основна школа (први степен стручне 
спреме). 

ОСТАЛО: Поред одговарајуце стручне спре-
ме кандидати за сва радна места морају да 
испуњавају следеће услове: да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног сабраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази који се прилажу 
уз пријаву на конкурс: попуњен пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије, оригинал 
или оверену фотокопију дипломе , уверења о 
стеченом високом образовању, односно , за 
радно место чистачица, сведочанства о стече-
ном основном образовању; уверење о неосуђи-
ваности правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
сабраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (оригинал или оверена 
фотокопија, (не старије од шест месеци), уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопја, не старије од шест месеци), доказ 
о познавању српског језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад подноси кандидат 
који није стекао диплому односно сведочан-
ство на српском језику, а доказ о томе треба да 
буде издат од установе надлежне за издавање 
таквих докумената, извод из матичне књиге 
рођених на новом обрасцу (оригинал или ове-
рена фотокопија). Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријаве: осам дана од дана 
објављивања конкурса у листу Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Неблаго-

времене и непотпуне пријаве се неће разма-
трати. Пријава са потребном документацијом 
предаје се лично у секретаријату школе од 08, 
00 до 14, 00 часова или шаље препорученом 
пошиљком на адресу: Шеста београдска гим-
назија, Милана Ракића 33, 11000 Београд, са 
назнаком „Пријава на конкурс”. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе на број тел. 011/2412- 682 радним даном 
од 08. 00 до 14. 00 часова. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Асистент за ужу научну област 
Геометрија

на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија, који је 
студије првог и другог степена завршио са уку-
пном просечном оценом најмање 08, 00 или 
VII/2 степен стучне спреме, академски назив 
магистар наука. Ближи услови за избор су 
утврђени чл. 84. Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”’, бр. 88/2017, 27/2017 - др. 
закон и 73/2018) и чланом 91. Статута Матема-
тичког факултета. 

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Математичка анализа

на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: доктор наука - математичке науке. 
Ближи услови за избор су утврђени чл. 85. 
Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2017 - др. закон и 73/2018) 
и чланом 91. Статута Математичког факултета. 

ОСТАЛО: Приликом конкурисања потребно је 
поднети молбу, биографију, оверену копију 
дипломе и уколико кандидат поседује и спи-
сак научних радова и сепарате истих. Молбе 
са потребним документима могу се доставити 
Факултету на горе наведену адресу или лично 
предати у Секретаријат факултета, Студентски 
трг 12-16, сваког радног дана од 10-15 ч. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Ванредни професор за ужу научну 
област Геометрија

на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
тор наука из области за коју се бира. Ближи 
услови за избор су утврђени чл. 73. и 74. Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС”’, 
бр. 88/2017, 27/2017 - др. закон и 73/2018) и 
чланом 91. Статута Математичког факултета. 
Приликом конкурисања потребно је поднети 
молбу, биографију, оверену копију дипломе, 
списак научних радова и сепарате истих. Молбе 
са потребним документима могу се доставити 
Факултету на горе наведену адресу или лично 
предати у Секретаријат факултета, Студентски 
трг 12-16, сваког радног дана од 10-15 ч. у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА
11000 Београд, Булевар војводе Бојовића 2

тел. 011/2182-944

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: 1) основно образовање; 2) психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад; 
3) да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услови за пријем у радни 
однос за сва радна места доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова из тачке 
1), 3) - 5) саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачке 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају Ваздухопловној академији. 
Уз пријавни формулар достављају се следећи 
докази: 1) Сведочанство о стеченом основ-
ном образовању; 2) Доказ из казнене евиден-
ције од Министарства унутрашњих послова да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (да није 
старији од 6 месеци); 3) Уверење о држављан-
ству Републике Србије (да није старије од 6 
месеци); 4) Доказ о знању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; 
обавезни су да доставе само кандидати који 
основно образовање нису стекли на српском 
језику; 5) Биографски подаци (CV). Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
(да није старије од 6 месеци) изабрани кан-
дидат ће доставити пре закључења уговора о 
раду. Докази се достављају у оригиналу или 
фотокопији овереној код јавног бележника. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати разматрање. Пријава са потреб-
ном документацијом доставља се у затвореној 
коверти са назнаком „Конкурс за чистачицу” 
на наведену адресу Ваздухопловне акаде-
мије, препорученом поштом или непосредно у 
секретаријат Ваздухопловне академије сваког 
радног дана од 11. 00 до 16. 00 часова. Кан-
дидат који је учествовао у изборном поступку 
има право да, под надзором овлашћеног лица 
секретара Мирјане Лазаревић, прегледа сву 
конкурсну документацију, у складу са зако-
ном. Телефон за информације: 011/2182-956 
и 062/8022-410. 

Национална служба
за запошљавање
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Наука и образовање

ТРГОВАЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Хиландарска 1

тел. 011/3225-894

Наставник економске групе 
предмета

6 извршилаца

Наставник социологије

Наставник физичког васпитања

УСЛОВИ: 1) да има одговарајуће високо обра-
зовање у складу са чланом 140. Закона, које 
је стекао на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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-васпит-
ни рад. Услови се доказују приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова из става 1 тач-
ка 1), 3)-5) члана 139 Закона саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Уз одштампан и попуњен формулар за пријаву 
на конкурс (са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја), кандидат подноси следећу докумен-
тацију: 1. биографске податке, односно радну 
биографију, 2. диплому, односно уверење о 
завршеном одговарајућем високом образовању, 
3. доказ издат од одговарајуће високошколске 
установе о знању језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику), 
4. доказ да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела наведена 
у условима конкурса (уверење издато од стра-
не МУП-а, не старије од 6 месеци), 5. уверење 
о држављанству, 6. извод из матичне књиге 
рођених (са холограмом). Лекарско уверење 
доставља се пре закључења уговора о раду. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Сви наведени докази морају бити 
оригинал или оверене копије које нису ста-
рије од 6 месеци. Кандидати који испуњавају 
услове за пријем у радни однос а који су иза-
брани у ужи избор, биће упућени на претход-
ну психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Пријаве за конкурс 
доставити на наведену адресу Школе, са назна-
ком „За конкурс за наставника _______” (навес-
ти предмет). Контакт тел. 011/3225-894.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП
11000 Београд, Радослава Грујића 2

тел. 064/8981-130

Наставник практичне наставе 
саобраћајне струке за образовање 
ученика - инструктор обуке вожње 

за оспособљавање кандидата

Наставник практичне наставе - 
електротехника

2 извршиоца

Наставник предметне наставе - 
саобраћај

3 извршиоца

Наставник предметне наставе - 
машинство и обрада метала

2 извршиоца

Спремачица

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање 2. 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима 3. да није 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да има држављанство Републике Србије 5. да 
зна српски језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријавни формулар који се 
преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја кандидат 
доставља потребну документацију на наведену 
адресу Школе. Уз пријаву на конкурс кадидат је 
обавезан да достави: 1) биографију, 2) оверену 
фотокопију дипломе одговарајућег степена и 
врсте стручне спреме, 3) уверење о држављан-
ству Републике Србије - оверену фотокопију не 
старију од 6 месеци, 4) извод из матичне књи-
ге рођених, оверену фотокопију не старију од 
6 месеци, 5) уверење о неосуђиваности издато 
од стране МУП Србије, не старије од 6 месеци. 
Фотокопије докумената морају бити оверене. 
Оригинали уверења не смеју бити старији од 
6 месеци. Доказ да имају одговарајућу психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду. За радно место од тачке 1. до 4. 
поред услова за заснивање радног односа који су 
регулисани чланом 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 
и 6/2020) потребна је врста и степен стручне 
спреме регулисаним одредбама: (за тачку 1. и 3.) 
Правилника о степену врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада саобраћај 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник” број 
16/2015, 2/2017, 8/2017, 16/2018, 4/2019, 7/2019 
и 9/2019), (за тачку 2.) Правилника о степену 
врсти и образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада електротехника („Службени 
гласник РС - Просветни гласник” број 8/2015, 
11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018 и 13/2018), (за 
тачку 4.) Правилника о степену врсти и образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју 
Машинство и обрада метала („Службени гласник 

РС - Просветни гласник” број 16/2015, 11/2016, 
13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 
1/2019 и 9/2019). За радно место под тачком 5. 
поред услова за заснивање радног односа који су 
регулисани чланом 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 
6/2020) потребна је фотокопија сведочанства о 
завршеној основној школи. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона број: 064/8981-130

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
11563 Велики Црљени, Стевана Филиповића 10

тел. 011/8161-007

Наставник географије
са 90% радног времена

Наставник музичке културе
са 60% радног времена

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

Наставник математике

Референт за правне, кадровске и 
администратиавне послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред услова у погледу степена струч-
не спреме према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи и Правилника о организацији и 
систематизацији послова у Основној школи „Све-
ти Сава” у Беликим Црљнима (за референта за 
правне, кадровске и администратиавне послове 
потребно је средње образовање, IV степен стру-
чне спреме, економска, правно пословна школа 
или гимназија), сви кандидати треба да испуња-
вају и услове предвиђене чл. 139 и 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања да 
имају стечено одговарајуће образовање, и то: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске струдије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно сручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. Године. 3) има психич-
ку, физичку и здравствену спососбност за рад 
са децом и ученицима; 4) нису осуђивани 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 прородици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање; 5) имају држављан-
ство Републике Србије; 6) зна српски језик и 
језик на којем се оставарује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја кандидати 
су обавезни да приложе следећу документацију 
и потребну документацију заједно са одштам-
паним пријемним формуларом достављају шко-

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ли. Кандидати су обавезни да приложе следећу 
документацију: 1. оверену фотокопију диоло-
ме о завршеном факултету (кандидати који су 
завршили студије од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године - за наставнике); 
2. оверену фотокопију дипломе о завршеним 
основним академсикм студијама правог степе-
на и дипломе о заваршеним студијама другог 
степена (за кандидате који су завршили студије 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године - за 
наставнике): 3) оверену фотокопију дипломе 
о завршеном средњем образовању - за рефе-
рента за правне, кадровске и административне 
послове; 4) Уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверене копија, не 
старије од 6 месеци); 5) фотокопију извода из 
матичне књиге реођених (оригинал или овере-
ну фотокопију); 6) оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту односно испиту 
за лиценцу (уколико га кандидат поседује); 7) 
доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у прородици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из гурпе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање; 
(уверње из казнене евиденције МУП-а, не ста-
рије од 6 месеци); 8)доказ о знању српског јези-
ка и језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стакли на тим језицима, а доказује 
се потврдом образовне установе да је кандидат 
положио испит из познавања српског језика - 
оригинал или оверена фотокопија); Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима при-
бавља се презакључења уговора о раду. конкурс 
ће бити обвјављен у публикцаији „Послови”. Рок 
за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговаремене и непотпуне 
пријаве се неће узимати у разматрање. Фотоко-
пије докумената копје нису оверене од надлеж-
ног органа неће се узимати у обзир. 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 запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене спсособности 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 кандидтима. 
Пријаве доставити лично или путем поште на 
дресу школе: Основна школа „Свети Сава“, Сте-
вана Филиповића 10, 11563 Велики Црљени. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”
11080 Земун, Немањина 25

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних чланом 24. став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат испуња-
ва 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 прописа-
но чланом 140. став 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања стечено: - на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, 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 пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице које је стекло 
образовање на студијама другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, као и чла-
ном 2. став 1. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и 
то: 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик. Докази о испуње-
ности услова из тач. 1), 3), 4) и 5) подносе се 
уз пријаву на конкурс, а из тачке 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који се нала-
зи на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају Школи. 
Уз пријавни формулар са званичне интернет 
странице, потребно је да кандидат достави сле-
дећу документацију: кратку биографију (CV); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; оригинал или 
оверену фотокопију Уверења да није осуђиван 
не старије од 6 месеци; оригинал или овере-
ну фотокопију Уверења о држављанству РС 
не старије од 6 месеци; оригинал или овере-
ну фотокопију Извода из матичне књиге рође-
них, издатог на прописаном обрасцу са холо-
грамом. За лица која нису стекла образовање 
на српском језику - доказ о положеном испиту 
из српског језика са методиком, по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ о 
здравственој способности за рад са ученицима 
(Уверење о здравственом стању) прилаже иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријава на конкурс мора садржати актуелни 
број телефона и тачну адресу пребивалишта 
кандидата. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе, која утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана истека рока за 

пријем пријава. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор, у року од 8 дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве 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. 

Наставник разредне наставе  
у продуженом боравку

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних чланом 24. став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017и 95/2018 - аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат испуњава 
и посебне услове прописане чланом 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то да: 1) има 
одговарајуће образовање прописано чланом 
140. став 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања стечено: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: Студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; Студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице које је стекло образовање 
на студијама другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, као и чланом 2. став 
1. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и то: 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 уго-
вора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, 
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заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају Школи. Уз пријавни форму-
лар са званичне интернет странице, потребно 
је да кандидат достави следећу документа-
цију: кратку биографију (CV); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал или оверену фотокопију 
уверења да није осуђиван не старије од 6 месе-
ци; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству РС не старије од 6 месеци; 
оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, издатог на прописа-
ном обрасцу са холограмом. За лица која нису 
стекла образовање на српском језику - доказ о 
положеном испиту из српског језика са методи-
ком, по програму одговарајуће високошколске 
установе. Доказ о здравственој способности 
за рад са ученицима (уверење о здравственом 
стању) прилаже изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Пријава на конкурс мора 
садржати актуелни број телефона и тачну адре-
су пребивалишта кандидата. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле, која утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не 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. 

Наставник предметне наставе - 
наставник енглеског језика

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних чланом 24. став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017и 95/2018 - аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат испуњава 
и посебне услове прописане чланом 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то да: 1) има 
одговарајуће образовање прописано чланом 
140. став 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања стечено: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: Студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; Студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице које је стекло образовање 
на студијама другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, као и чланом 2. став 
1. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 

школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и то: 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 уго-
вора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи. Уз пријавни форму-
лар са званичне интернет странице, потребно 
је да кандидат достави следећу документа-
цију: кратку биографију (CV); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал или оверену фотокопију 
уверења да није осуђиван не старије од 6 месе-
ци; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству РС не старије од 6 месеци; 
оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, издатог на прописа-
ном обрасцу са холограмом. За лица која нису 
стекла образовање на српском језику - доказ о 
положеном испиту из српског језика са методи-
ком, по програму одговарајуће високошколске 
установе. Доказ о здравственој способности 
за рад са ученицима (Уверење о здравственом 
стању) прилаже изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Пријава на конкурс мора 
садржати актуелни број телефона и тачну адре-
су пребивалишта кандидата. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле, која утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не 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. 

Наставник предметне наставе - 
наставник физичког васпитања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних чланом 24. став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат испуњава 
и посебне услове прописане чланом 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то да: 1) има 
одговарајуће образовање прописано чланом 
140. став 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања стечено: на студијама 

другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: Студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; Студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице које је стекло образовање 
на студијама другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, као и чланом 2. став 
1. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и то: 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 уго-
вора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи. Уз пријавни форму-
лар са званичне интернет странице, потребно 
је да кандидат достави следећу документа-
цију: кратку биографију (CV); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал или оверену фотокопију 
уверења да није осуђиван не старије од 6 месе-
ци; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству РС не старије од 6 месеци; 
оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, издатог на прописа-
ном обрасцу са холограмом. За лица која нису 
стекла образовање на српском језику - доказ о 
положеном испиту из српског језика са методи-
ком, по програму одговарајуће високошколске 
установе. Доказ о здравственој способности 
за рад са ученицима (уверење о здравственом 
стању) прилаже изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Пријава на конкурс мора 
садржати актуелни број телефона и тачну адре-
су пребивалишта кандидата. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле, која утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 



   |  Број 883 | 27.05.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs34 

Наука и образовање

услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не 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. 

Наставник предметне наставе - 
наставник грађанског васпитања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних чланом 24. став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017и 95/2018 - аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат испуња-
ва 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 прописа-
но чланом 140. став 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања стечено: - на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, 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 пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице које је стекло 
образовање на студијама другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, као и чла-
ном 2. став 1. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и 
то: 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик. Докази о испуње-
ности услова из тач. 1), 3), 4) и 5) подносе се 
уз пријаву на конкурс, а из тачке 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који се нала-
зи на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. 
Уз пријавни формулар са званичне интернет 
странице, потребно је да кандидат достави сле-
дећу документацију: кратку биографију (CV); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стече-

ном одговарајућем образовању; оригинал или 
оверену фотокопију уверења да није осуђиван 
не старије од 6 месеци; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству РС 
не старије од 6 месеци; оригинал или овере-
ну фотокопију Извода из матичне књиге рође-
них, издатог на прописаном обрасцу са холо-
грамом. За лица која нису стекла образовање 
на српском језику - доказ о положеном испиту 
из српског језика са методиком, по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ о 
здравственој способности за рад са ученицима 
(Уверење о здравственом стању) прилаже иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријава на конкурс мора садржати актуелни 
број телефона и тачну адресу пребивалишта 
кандидата. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе, која утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор, у року од 8 дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве 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. 

Наставник предметне наставе 
- наставник информатике и 

рачунарства

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних чланом 24. став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017и 95/2018 - аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат испуњава 
и посебне услове прописане чланом 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то да: 1) има 
одговарајуће образовање прописано чланом 
140. став 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања стечено: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице које је стекло образовање 
на студијама другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, као и чланом 2. став 
1. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и то: 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за 

рад са ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 уго-
вора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи. Уз пријавни форму-
лар са званичне интернет странице, потребно 
је да кандидат достави следећу документа-
цију: кратку биографију (CV); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал или оверену фотокопију 
уверења да није осуђиван не старије од 6 месе-
ци; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству РС не старије од 6 месеци; 
оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, издатог на прописа-
ном обрасцу са холограмом. За лица која нису 
стекла образовање на српском језику - доказ о 
положеном испиту из српског језика са методи-
ком, по програму одговарајуће високошколске 
установе. Доказ о здравственој способности 
за рад са ученицима (Уверење о здравственом 
стању) прилаже изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Пријава на конкурс мора 
садржати актуелни број телефона и тачну адре-
су пребивалишта кандидата. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле, која утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не 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. 

Наставник предметне наставе - 
наставник српског језика

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних чланом 24. став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017и 95/2018 - аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат испуња-
ва 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 прописа-
но чланом 140. став 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања стечено: - на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
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степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; -на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице које је стекло 
образовање на студијама другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, као и чла-
ном 2. став 1. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и 
то: 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик. Докази о испуње-
ности услова из тач. 1), 3), 4) и 5) подносе се 
уз пријаву на конкурс, а из тачке 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који се нала-
зи на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. 
Уз пријавни формулар са званичне интернет 
странице, потребно је да кандидат достави сле-
дећу документацију: кратку биографију (CV); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; оригинал или 
оверену фотокопију уверења да није осуђиван 
не старије од 6 месеци; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству РС 
не старије од 6 месеци; оригинал или овере-
ну фотокопију Извода из матичне књиге рође-
них, издатог на прописаном обрасцу са холо-
грамом. За лица која нису стекла образовање 
на српском језику - доказ о положеном испиту 
из српског језика са методиком, по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ о 
здравственој способности за рад са ученицима 
(Уверење о здравственом стању) прилаже иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријава на конкурс мора садржати актуелни 
број телефона и тачну адресу пребивалишта 
кандидата. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе, која утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор, у року од 8 дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве 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. 

Секретар школе

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних чланом 24. став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат испуњава 
и посебне услове прописане чланом 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то да: 1) има 
одговарајуће образовање прописано чланом 
140. став 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања стечено: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице које је стекло образовање 
на студијама другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, као и чланом 2. став 
1. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и то: 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 уго-
вора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи. Уз пријавни форму-
лар са званичне интернет странице, потребно 
је да кандидат достави следећу документа-
цију: кратку биографију (CV); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал или оверену фотокопију 
уверења да није осуђиван не старије од 6 месе-
ци; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству РС не старије од 6 месеци; 

оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, издатог на прописа-
ном обрасцу са холограмом. За лица која нису 
стекла образовање на српском језику - доказ о 
положеном испиту из српског језика са методи-
ком, по програму одговарајуће високошколске 
установе. Доказ о здравственој способности 
за рад са ученицима (уверење о здравственом 
стању) прилаже изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Пријава на конкурс мора 
садржати актуелни број телефона и тачну адре-
су пребивалишта кандидата. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле, која утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не 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. 

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних чланом 24. став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат испуња-
ва 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 прописа-
но чланом 140. став 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања стечено: - на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: Студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
Студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, 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 пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице које је стекло 
образовање на студијама другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, као и чла-
ном 2. став 1. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и 
то: 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
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за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик. Докази о испуње-
ности услова из тач. 1), 3), 4) и 5) подносе се 
уз пријаву на конкурс, а из тачке 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који се нала-
зи на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. 
Уз пријавни формулар са званичне интернет 
странице, потребно је да кандидат достави сле-
дећу документацију: кратку биографију (CV); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; оригинал или 
оверену фотокопију уверења да није осуђиван 
не старије од 6 месеци; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству РС 
не старије од 6 месеци; оригинал или овере-
ну фотокопију Извода из матичне књиге рође-
них, издатог на прописаном обрасцу са холо-
грамом. За лица која нису стекла образовање 
на српском језику - доказ о положеном испиту 
из српског језика са методиком, по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ о 
здравственој способности за рад са ученицима 
(Уверење о здравственом стању) прилаже иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријава на конкурс мора садржати актуелни 
број телефона и тачну адресу пребивалишта 
кандидата. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе, која утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор, у року од 8 дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве 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. 

Наставник предметне наставе - 
наставник биологије
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних чланом 24. став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат испуњава 
и посебне услове прописане чланом 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то да: 1) има 
одговарајуће образовање прописано чланом 
140. став 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања стечено: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 

које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице које је стекло образовање 
на студијама другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, као и чланом 2. став 
1. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и то: 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 уго-
вора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи. Уз пријавни форму-
лар са званичне интернет странице, потребно 
је да кандидат достави следећу документа-
цију: кратку биографију (CV); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал или оверену фотокопију 
уверења да није осуђиван не старије од 6 месе-
ци; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству РС не старије од 6 месеци; 
оригинал или оверену фотокопију Извода из 
матичне књиге рођених, издатог на прописа-
ном обрасцу са холограмом. За лица која нису 
стекла образовање на српском језику - доказ о 
положеном испиту из српског језика са методи-
ком, по програму одговарајуће високошколске 
установе. Доказ о здравственој способности 
за рад са ученицима (Уверење о здравственом 
стању) прилаже изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Пријава на конкурс мора 
садржати актуелни број телефона и тачну адре-
су пребивалишта кандидата. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле, која утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не 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. 

Наставник предметне наставе - 
наставник математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних чланом 24. став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат испуњава 
и посебне услове прописане чланом 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то да: 1) има 
одговарајуће образовање прописано чланом 
140. став 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања стечено: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице које је стекло образовање 
на студијама другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, као и чланом 2. став 
1. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и то: 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 уго-
вора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи. Уз пријавни форму-
лар са званичне интернет странице, потребно 
је да кандидат достави следећу документа-
цију: кратку биографију (CV); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал или оверену фотокопију 
уверења да није осуђиван не старије од 6 месе-
ци; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству РС не старије од 6 месеци; 
оригинал или оверену фотокопију Извода из 
матичне књиге рођених, издатог на прописа-
ном обрасцу са холограмом. За лица која нису 
стекла образовање на српском језику - доказ о 
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положеном испиту из српског језика са методи-
ком, по програму одговарајуће високошколске 
установе. Доказ о здравственој способности 
за рад са ученицима (уверење о здравственом 
стању) прилаже изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Пријава на конкурс мора 
садржати актуелни број телефона и тачну адре-
су пребивалишта кандидата. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле, која утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не 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. 

ОСТАЛО: Пријавни формулар са конкурсом тра-
женим документима и доказима о испуњавању 
услова, доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса лично у секретаријат 
школе или на адресу: Основна школа „Светозар 
Милетић” 11080 Земун, Немањина 25 са назна-
ком „За конкурс“. Ближа обвештења о конкурсу 
могу се добити од секретара школе на телефон: 
011/2617-243, 011/3161-243 или 011/2610-888. 
Подаци који се прикупљају биће искоришће-
ни само у сврху обраде података у конкурсном 
поступку у складу са Законом о заштити пода-
така о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/2018). 

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ГИМНАЗИЈА У ЛАЗАРЕВЦУ

11550 Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6
тел. 011/8129-480

Поништава се у целости оглас објављен у пуб-
ликацији „Послови” бр. 872 од 11. 03. 2020. 
године, за радна места: наставник францус-
ког језика, са непуним радним временом 67% 
од пуног радног времена, на неодређено вре-
ме; наставник математике, са непуним радним 
временом од 83% од пуног радног времена, на 
неодређено време; наставник ликовне култу-
ре, са непуним радним временом 80% од пуног 
радног времена, на неодређено време. Конкурс 
се поништава јер није спроведен у законом про-
писаном року, услед увођења ванредног стања 
у Републици Србији. 

ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„БРАНКО ЖЕЖЕЉ”

11000 Београд, Хајдук Станкова 2
тел. 011/2411472

Наставник енглеског језика
са 77,78% радног времена

УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1. 
одговарајуће високо образовање сходно члану 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања и у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, број 8/2015, 
11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-
II, 13/2018 и 7/2019) и чланом 140. ЗОСОВ-а 
стечено: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије) 
или на основним студијама у трајању од нај-

мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 оства-
рује на српском језику. Докази о испуњености 
услова који се достављају уз пријавни форму-
лар: 1. оригинал или оверена копија дипломе о 
стеченом образовању (не старију од 6 месеци), 
2. уверење да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не ста-
рију од 6 месеци); 3. уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверену 
фотокопију, не старију од 6 месеци); 4. доказ 
о знању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад доставља само онај кандидат 
који одговарајуће високо образовање није сте-
као 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 одно-
си на физичку и здравствену способност кан-
дидата доставља се пре закључења уговора о 
раду. Уз пријавни формулар и документацију 
кандидати достављају и кратку биографију 
са контакт подацима. 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 (http://
www.mpn.gov.rs). 

ОСТАЛО: Пријавни формулар и потребну доку-
ментацију треба послати на адресу школе: 
Грађевинска техничка школа „Бранко Жежељ”, 
Хајдук Станкова 2, 11050 Београд или предати 
лично у просторије школе у затвореној ковер-
ти са назнаком „За конкурсну комисију”. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве, неће 
се разматрати. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ”
11273, Пуковника Миленка Павловића 7а

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
за пријем у радни однос из члана 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и то: 1. да има стечено одговарајуће образо-

вање, у складу са чланом 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (Сл. 
гласник РС бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019 и 6/2020) и Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (Сл. гласник РС 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19); 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да лице није правноснажном суд-
ском пресудом осуђивано 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 кривична дела 
примање мита или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидати уз попуњен пријавни формулар који 
преузимају са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја достављају и: 1. оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; 2. доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду), 3. доказ о неосуђиваности 
за кривична дела из члана 139. став 1 тачка 
3) Закона о основама система образовања и 
васпитања и непостојању дискриминаторног 
понашања (уверење из казнене евиденције 
МУП-а не старије од 6 месеци); 4. уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија 
не старија од 6 месеци); 5. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија 
не старија од 6 месеци); 6. доказ о знању срп-
ског језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у Школи (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику). У 
току трајања поступка одлучивања конкурс-
на комисија врши ужи избор кандидата који 
се, у року од 8 дана од истека рока за подно-
шење пријава, упућују на претходну проверу 
психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање, о чему ће кандидати из ужег 
избора бити благовремено обавештени. 

Наставник предметне наставе - 
енглески језик

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
за пријем у радни однос из члана 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања и 
то: 1. да има стечено одговарајуће образовање, 
у складу са чланом 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (Сл. гласник РС 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
6/2020) и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (Сл. гласник РС бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19); 2. 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да 
лице није правноснажном судском пресудом 
осуђивано за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора од најмање три 
месеца као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
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правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати уз попуњен пријавни формулар 
који преузимају са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја достављају и: 1. оверену копију дипло-
ме о стеченом одговарајућем високом образо-
вању; 2. доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду), 3. доказ о неосуђиваности за кривич-
на дела из члана 139. став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и непостојању дискриминаторног понашања 
(уверење из казнене евиденције МУП-а не ста-
рије од 6 месеци); 4. уверење о држављанству 
(оригинал или оверена копија не старија од 
6 месеци); 5. извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена копија не старија 
од 6 месеци); 6. доказ о знању српског језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
Школи (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику); У току трајања поступ-
ка одлучивања конкурсна комисија врши ужи 
избор кандидата који се, у року од 8 дана од 
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 из ужег избора бити благовремено 
обавештени. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Својеручно потписане пријаве, са контакт пода-
цима и са потребном документацијом достави-
ти, лично или поштом, у затвореној коверти 
на адресу школе: ОШ „Бошко Палковљевић 
Пинки” 11273 Батајница, Пуковника Миленка 
Павловића 7а, са назнаком „Конкурс за пријем у 
радни однос”. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Канди-
дати који не буду изабрани документацију могу 
преузети у Секретаријату ОШ „Бошко Палко-
вљевић Пинки” Батајница. Ближе информације 
на број телефона: 011/7870-077. 

СЕДМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
Београд, Шејкина 21а

тел. 011/7433-642 
e-mail: info@sedmagimnazija.com 

Обавештење о продужењу рока за 
подношење пријава на конкурс

На основу Инструкције Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, број: 610-00-
326/2020-04 од 12. 5. 2020. године, о конкурси-
ма објављеним пре или у току ванредног стања, 
дајемо следеће обавештење продужава се рок 
за подношење пријава на конкурс Седме бео-
градске гимназије објављен дана 11. 3. 2020. 
године у часопису „Послови”, за пријем у радни 
однос за радна места: наставник Српског језика 
и књижевности, један извршилац. на неодређе-
но време са 100% радног времена; спремачица, 
један извршилац на неодређено време са 83% 
радног времена. 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. 

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ”

11160 Београд, Моме Димића 2
тел. 011/3429875

УСЛОВИ: 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 јези-
ка - 1 извршилац и наставник физичке културе 
- 1 извршилац. 

ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ”
11160 Београд, Моме Димића 2

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

Наставник српског језика

Наставник физичког васпитања

УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег образо-
вања у складу са чланом 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 глас-
ник 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 ост-
варује образовно-васпитни рад; 3) поседовање 
држављанства РС; 4)неосуђиваност правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторско понашање. Додат-
на знања/испити/радно искуство дозвола за рад 
наставника (лиценца) знање рада на рачунару. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампа-
ни пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства и достављају: ориги-
нал или оверену копију уверења о држављан-
ству РС, оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге рођених, доказ о неосуђи-
ваност правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање (не старије од 6 месеци), оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, оверен препис или оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу, радну биографију, 
доказ о знању језика на којем се обавља обра-
зовно-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 способ-
ност за рад са децом и ученицима. Кандида-
ти 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 (осам) дана. Пријаве преда-
ти лично у секретаријату установе сваког рад-
ног дана у периоду од 09-13 часова, или слати 
поштом на адресу са назнаком за конкурс: ОШ 
„Деспот Стефан Лазаревић”, Моме Димића 2, 
11160 Београд. 

ПУ „ДЕЧИЈИ ОСМЕХ”
11271 Сурчин, Војвођанска 448а

Медицинска сестра - васпитач  
са искуством

УСЛОВИ: oдговарајуће средње образовање - 
медицинска школа, смер медицинска сестра 
- васпитач, одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена - основне струковне 
студије или специјалистичке струковне студије 
на којима је оспособљена за рад са децом јас-
леног узраста - васпитач. 

Струковни васпитач

УСЛОВИ: vисоко образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или мастер 
струковне студије), на основним студијама 
у трајању од најмање четири године по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, на студија-
ма првог степена (основне струковне студије, 
основне академске студије или специјалистичке 
струковне студије) у трајању од три године или 
више образовање. 

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање 
радног односа кандидати треба да испуњавају 
и услове прописане чланом 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 
10/2019), а то су: 1. одговарајуће образовање 
2. психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом 3. није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање мита или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
држављанство Републике Србије 5. зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова под 
1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на кон-
курс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају Установи. Уз пријавни 
формулар на конкурс кандидат доставља: био-
графију (CV) доказ о одговарајућем образовању 
(оверену копију дипломе) уверење о неосуђива-
ности (оригинал - да није старије од 6 месеци) 



Бесплатна публикација о запошљавању 3927.05.2020. |  Број 883 |   

Наука и образовање

уверење о држављанству (оверена копија или 
оригинал - да није старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених (оверена копија 
или оригинал). Доказ о знању српског језика, 
достављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику. 
Доказ о здравственој способности доставља 
кандидат који буде изабран, непосредно пре 
закључивања уговора о раду. У поступку одлу-
чивања о избору васпитача конкурсна коми-
сија 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. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве на конкурс могу се достави-
ти путем поште или лично на горе наведе-
ну адресу са назнаком: За конкурс за радно 
место (навести радно место за које се канди-
дат пријављује). Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у обзир. Документа се 
по окончању конкурса не враћају кандидатима. 

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
од 88% радног времена

Наставник практичне наставе  
из области здравство и социјална 

заштита
од 40% радног времена

УСЛОВИ: радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаних чл. 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања, на следећи начин: Кандидат мора 
да има: одговарајуће образовање: За настав-
ника практичне наставе из области здравство и 
социјална заштита: вежбе и практична настава 
у блоку: доктор стоматологије са VII/1 степеном 
стручне спреме; психичку, физичку и здрав-
ствену способнист за рад са децом и ученици-
ма; није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; (извод из казнене евиденције 
МУП-а); држављанство Републике Србије; зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Рок за пријављивање на 
конкурс је осам (8) дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити узете у разматрање. Кандидати уз 
пријавни формулар достављају документацију 
(у овереној копији). Доказ о испуњености усло-
ва 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 рас-
писаном конкурсу. Пријаве слати поштом, на 
адресу Зуботехничке школе, Станка Враза 63, 
Општина Звездара, 11050 Београд. 

ОСНОВНА ШКОЛА „СТЕВАН ДУКИЋ” 
11060 Београд, Дантеова 52

тел. 011/2971-006

Наставник разредне наставе
4 извршиоца

УСЛОВИ: за ово радно место може бити изабра-
но лице које испуњава услове предвиђене чл. 
139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник Репу-
блике Србије”, број 88/2017, 27/2018 - други 
закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них 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), тј. поседује 
одговарајуће високо образовање у смислу чл. 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, за наставника, васпитача и струч-
ног сарадника (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије или основне студије у трајању 
од најмање 4 године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. 09. 2005. 
године, из одговарајуће научне, односно стру-
чне области) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник Републи-
ке Србије - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019), да поседује психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примања или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на кривичну санкцију и да за кандидата није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. 

Наставник српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: за ово радно место може бити изабра-
но лице које испуњава услове предвиђене чл. 
139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник Репу-
блике Србије”, број 88/2017, 27/2018 - други 
закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них 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), тј. поседује 
одговарајуће високо образовање у смислу чл. 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, за наставника, васпитача и струч-
ног сарадника (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије или основне студије у трајању 
од најмање 4 године, по прописима који су 

уређивали високо образовање до 10. 09. 2005. 
године, из одговарајуће научне, односно стру-
чне области) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник Републи-
ке Србије - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019), да поседује психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примања или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на кривичну санкцију и да за кандидата није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. 

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: за ово радно место може бити изабра-
но лице које испуњава услове предвиђене чл. 
139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник Репу-
блике Србије”, број 88/2017, 27/2018 - други 
закони, 10/2019 и 6/2020), и то да има први 
степен стручне спреме, основно образовање/
основну школу, да поседује психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује 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 кри-
вична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примања или давања мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на кривичну санк-
цију и да за кандидата није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да поднесу: кандидати попуњавају пријавни 
формулар за пријем у радни однос, доступан 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
и уз одштампани формулар достављају: уве-
рење 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), оригинал 
или оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовању; доказ о неосуђиваности за кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци), доказ о знању српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на тим језицима), крат-
ку биографију, доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима кандидат је дужан да при-
бави пре закључења уговора о раду. Сва оста-
ла документа саставни су део пријаве на кон-
курс. Рок за подношење пријава на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
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пријаве на конкурс неће се разматрати. Пре 
доношења одлуке о избору, кандидати који уђу 
у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученици-
ма, коју врши Национална служба за запошља-
вање. Пријаве достављати лично или путем 
поште, на адресу: Основна школа „Стеван 
Дукић” Дантеова 52, 11060 Београд, са назна-
ком: „За конкурс”. Све информације о конкур-
су могу се добити од секретара школе, на број 
телефона: 062/492409 и мејл школе: sekretar@
osstevandukic.com, сваким радним даном од 9 
до 13 часова. 

МАШИНСКА ШКОЛА 
„РАДОЈЕ ДАКИЋ”

11090 Београд, Мишка Крањца 17

Обавештење о продужењу рокова, по конкурсу 
који је објављен 18. 03. 2020. за МШ „Радоје 
Дакић”. На основу Уредбе о примени роко-
ва у управним поступцима за време ванред-
ног стања („Службени гласник РС” број 41/20 
и 43/20) и Инструкције о конкурсима пре или 
током ванредног стања Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја бр: 610-
00-326/2020-04 од 12. 05. 2020. године оба-
вештавамо 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: настав-
ник електро групе предмета са пуним радним 
временом од 100% на неодређено време и 
спремачица са непуним радним временом од 
75%, под објављеним и неизмењеним услови-
ма истиче дана 06. 06. 2020. године. 

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
11276 Јаково, Бољевчка 2

тел. 011/8416-439

Наставник историје

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних чланом 24. став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат испуња-
ва 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 сис-
тема образовања и васпитања као и чланом 3. 
став 1, тачка 6. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); 2) 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик. Докази о испуње-
ности услова из тач. 1), 3), 4) и 5) подносе се уз 
пријаву на конкурс, а из тачке 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. 

Наставник српског језика
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних чланом 24. став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат испуња-
ва 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 сис-
тема образовања и васпитања као и чланом 3. 
став 1, тачка 6. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); 2) 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик. Докази о испуње-
ности услова из тач. 1), 3), 4) и 5) подносе се уз 
пријаву на конкурс, а из тачке 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. 

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних чланом 24. став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат испуњава 
и посебне услове прописане чланом 139. Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019 и 6/2020) и 1) да има одгова-
рајуће образовање и то: на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, односно специјалистичким струков-
ним студијама, по пропису који одређује висо-
ко 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. септем-
бра 2005. године. 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик 6) да има 
најмање три године радног искуства у финан-
сијско рачуноводственим пословима. Докази о 

испуњености услова из тач. 1), 3), 4), 5) и 6) 
подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних чланом 24. став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат испуњава 
и посебне услове прописане чланом 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то да: 1) има 
одговарајуће образовање и то први степен 
стручне спреме - основно образовање; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство 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. 

ОСТАЛО: Кандидати за сва радна места 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Уз пријав-
ни формулар са званичне интернет страни-
це, потребно је да кандидат достави следећу 
документацију: кратку биографију (CV); оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; оригинал или оверену 
фотокопију уверења да није осуђиван не ста-
рије од 6 месеци; оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству РС не старије 
од 6 месеци; оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених, изда-
тог на прописаном обрасцу са холограмом. 
За радно место дипломираног економисте за 
финансијско-рачуноводствене послове потреб-
но је доставити и доказ о радном искуству у 
финансијско-рачуноводственим пословима. За 
лица која нису стекла образовање на српском 
језику - доказ о положеном испиту из српског 
језика са методиком, по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ о здравственој 
способности за рад са ученицима (уверење о 
здравственом стању) прилаже изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Прија-
ва на конкурс мора садржати актуелни број 
телефона и тачну адресу пребивалишта кан-
дидата. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе, која утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос у року од 8 дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве 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 
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разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријавни формулар са 
конкурсом траженим документима и доказима о 
испуњавању услова, доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса лично у секре-
таријат школе или на горе наведену адресу са 
назнаком - За конкурс - Наставник историје / 
Наставник српског језика / Дипломирани еконо-
миста за финансијско-рачуноводствене посло-
ве / Чистачица (у зависности од тога за које 
радно место кандидат конкурише). Ближа ова-
вештења о конкурсу могу се добити од секре-
тара школе на телефон: 011/8416-439. Подаци, 
који се прикупљају биће искоришћени само у 
сврху обраде података у конкурсном поступку у 
складу са Законом о заштити података о лично-
сти („Сл. гласник РС”, бр. 87/2018). 

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11275 Бољевци, Браће Кокар 5

тел. 011/8403-454
e-mail: os_boljevci@yahoo.com

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних чланом 24. став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат испуњава 
и посебне услове прописане чланом 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019 и 6/2020) и то да: 1) има одгова-
рајуће образовање прописано чланом 140. став 
1. и 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања стечено: на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. 
Лице које је стекло образовање на студијама 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области зао 
одговарајући предмет, односно групу предмета, 
као и чланом 2. став 1. Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник „, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019) и то: професор разредне наставе; про-
фесор педагогије са претходно завршеном педа-
гошком 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 пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 

запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик. Докази о испуње-
ности услова из тач. 1), 3), 4) и 5) подносе се уз 
пријаву на конкурс, а из тачке 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. 
Уз пријавни формулар са званичне интернет 
странице, потребно је да кандидат достави сле-
дећу документацију: кратку биографију (CV); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; оригинал или 
оверену фотокопију уверења да није осуђиван 
не старије од 6 месеци; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству РС не ста-
рије од 6 месеци; оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених, издатог 
на прописаном обрасцу са холограмом. За лица 
која нису стекла образовање на српском језику 
- доказ о положеном испиту из српског језика са 
методиком, по програму одговарајуће високош-
колске установе. Доказ о здравственој способ-
ности за рад са ученицима (уверење о здрав-
ственом стању) прилаже изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријава на конкурс 
мора садржати актуелни број телефона и тачну 
адресу пребивалишта кандидата. Конкурс спро-
води конкурсна комисија коју именује директор 
школе, која утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са ученицима. Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору кандидата 
у року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни 
формулар са конкурсом траженим документима 
и доказима о испуњавању услова, доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
лично у секретаријат школе или на горе наведе-
ну адресу са назнаком - За конкурс - Наставник 
разредне наставе у продуженом боравку. Бли-
жа обавештења о конкурсу могу се добити од 
на телефон: 011/8403-454. Подаци који се при-
купљају биће искоришћени само у сврху обра-
де података у конкурсном поступку у складу са 
Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС”, бр. 87/2018). 

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11275 Бољевци, Браће Кокар 5

тел. 011/8403-454
e-mail: os_boljevci@yahoo.com

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних чланом 24. став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 

61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат испуња-
ва и посебне услове прописане чланом 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником 
о систематизацији послова у ОШ „Бранко Ради-
чевић” Бољевци, и то да: 1) има одговарајуће 
образовање - завршена основна школа; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 угово-
ра о раду. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар за званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштамп-
ним пријавним формуларом доставља Школи. Уз 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице, потребно је да кандидат достави следећу 
документацију: кратку биографију (CV); оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; оригинал или оверену 
фотокопију уверења да није осуђиван не старије 
од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству РС не старије од 6 
месеци; оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених, издатог на пропи-
саном обрасцу са холограмом. За лица која нису 
стекла образовање на српском језику - доказ о 
положеном испиту из српског језика. Доказ о 
здравственој способности за рад са ученицима 
(уверење о здравственом стању) прилаже иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријава на конкурс мора садржати актуелни број 
телефона и тачну адресу пребивалишта канди-
дата. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор школе, која утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
у року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, 
у року од 8 дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од 8 
дана од дана пријема психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од 8 
дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријавни формулар са 
конкурсом траженим документима и доказима о 
испуњености услова, доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса лично у секрета-
ријат школе или на горе наведену адресу са наз-
наком: За конкурс - Радник на одржавању хигије-
не - чистачица. Ближа обавештења о конкурсу 
могу се добити на телефон: 011/8403-454. Пода-
ци, који се прикупљају биће искоришћени само у 
сврху обраде података у конкурсном поступку у 
складу са Законом о заштити података о лично-
сти („Сл. гласник РС”, бр. 87/2018). 
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ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11275 Бољевци, Браће Кокар 5

тел. 011/8403-454
e-mail: os_boljevci@yahoo.com

Наставник предметне наставе - 
српски језик и књижевност

са 94,44% радног времена
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних чланом 24. став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат испуња-
ва 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 прописа-
но чланом 140. став 1. и 2. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања стечено: 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, 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 пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице које је стекло 
образовање на студијама другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, као и чла-
ном 3. став 1. тачка 1) подтачка а) Правилни-
ка 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: професор срп-
ског језика и књижевности, професор српског 
језика и књижевности са општом лингвистиком, 
професор српске књижевности и језика, про-
фесор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу, дипломирани филолог српске 
књижевности са јужнословенским језицима, 
професор, односно дипломирани филолог за 
српскохрватски језик и југословенску књижев-
ност, професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик, професор српскохрватског језика и опште 
лингвистике, професор за српскохрватски језик 
са јужнословенским језицима, професор срп-
скохрватског језика са источним и западним 
словенским језицима, професор српскохрват-
ског језика и југословенске књижевности за 
наставу у школама у којима се образовно-вас-
питни рад изводи на мађарском, односно русин-
ском или румунском језику, професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску и општу 
књижевност, професор југословенске књижев-
ности са страним језиком, дипломирани фило-
лог за књижевност и српски језик, дипломирани 
филолог за српски језик и књижевност, профе-
сор српског језика и књижевности у одељењи-
ма за националне мањине, професор српског 
језика и српске књижевности, дипломирани 
компартатиста, мастер филолог (студијски про-
грами: Српски језик и књижевност, Српска књи-
жевност 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 јези-
ка и књижевности (студијски програми: Срп-
ски језик и књижевност, Српска књижевност 
и језик, Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу, Српски језик, Српска књижев-
ност, Српска филологија (српски језик и линг-
вистика), Српска филологија (српски језик и 
књижевност) Филологија, модули: Српски језик 
и Српски језик и компаративна књижевност; 
Компаративна књижевност са теоријом књи-
жевности); професор српскохрватског језика 
и књижевности; мастер филолог из области 
филолошких наука; професор југословенске 
књижевности и српског језика; мастер профе-
сор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне односно стру-
чне области за одговарајући предмет). 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 угово-
ра о раду. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи. 
Уз пријавни формулар са званичне интернет 
странице, потребно је да кандидат достави сле-
дећу документацију: кратку биографију (CV); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; оригинал или 
оверену фотокопију уверења да није осуђиван 
не старије од 6 месеци; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству РС 
не старије од 6 месеци; оригинал или овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рође-
них, издатог на прописаном обрасцу са холо-
грамом. За лица која нису стекла образовање 
на српском језику - доказ о положеном испиту 
из српског језика са методиком, по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ о 
здравственој способности за рад са ученицима 
(уверење о здравственом стању) прилаже иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријава на конкурс мора садржати актуелни 
број телефона и тачну адресу пребивалишта 
кандидата. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе, која утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор, у року од 8 дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве 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 кандидати-

ма. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријавни формулар са 
конкурсом траженим документима и доказима о 
испуњавању услова, доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса лично у секре-
таријат школе или на горе наведену адресу са 
назнаком: За конкурс - Наставник предметне 
наставе - српски језик и књижевност Ближа 
обавештења о конкурсу могу се добити од на 
телефон: 011/8403-454. Подаци који се при-
купљају биће искоришћени само у сврху обра-
де података у конкурсном поступку у складу са 
Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС”, бр. 87/2018). 

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11275 Бољевци, Браће Кокар 5

тел. 011/8403-454
e-mail: os_boljevci@yahoo.com

Наставник предметне наставе - 
биологија

са 70% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних чланом 24. став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат испуња-
ва 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 прописа-
но чланом 140. став 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, 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, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, као и чланом 3. став 1. тачка 
10) Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и то: про-
фесор биологије, дипломирани биолог, дипло-
мирани молекуларни биолог и физиолог, про-
фесор биологије и хемије, дипломирани биолог 
- смер заштите животне средине, дипломирани 
биолог - еколог, дипломирани професор био-
логије и хемије, професор биологије - геогра-
фије, професор биологије - хемије, професор 
биологије - физике, професор биологије - 
информатике, професор биологије - математи-
ке, дипломирани професор биологије - мастер, 
дипломирани биолог - мастер, дипломирани 
професор биологије - хемије, мастер, дипломи-
рани професор биологије - географије, мастер, 
дипломирани молекуларни биолог - мастер, 
дипломирани биолог заштите животне среди-
не, мастер биолог, мастер приофесор биоло-
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гије, 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. 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик. Докази о испуње-
ности услова из тач. 1), 3), 4) и 5) подносе се 
уз пријаву на конкурс, а из тачке 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи. 
Уз пријавни формулар са званичне интернет 
странице, потребно је да кандидат достави сле-
дећу документацију: кратку биографију (CV); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; оригинал или 
оверену фотокопију уверења да није осуђиван 
не старије од 6 месеци; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству РС 
не старије од 6 месеци; оригинал или овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рође-
них, издатог на прописаном обрасцу са холо-
грамом. За лица која нису стекла образовање 
на српском језику - доказ о положеном испиту 
из српског језика са методиком, по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ о 
здравственој способности за рад са ученицима 
(уверење о здравственом стању) прилаже иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријава на конкурс мора садржати актуелни 
број телефона и тачну адресу пребивалишта 
кандидата. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе, која утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос у року од 8 дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који су изабра-
ни 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 стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе и доноси решење о избору кандидата у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни 
формулар са конкурсом траженим документима 
и доказима о испуњавању услова, доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
лично у секретаријат школе или на горе наве-
дену адресу са назнаком: За конкурс - Настав-
ник предметне наставе - биологија. Ближа 
обавештења о конкурсу могу се добити од на 
телефон: 011/8403-454. Подаци који се при-
купљају биће искоришћени само у сврху обра-
де података у конкурсном поступку у складу са 
Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС”, бр. 87/2018). 

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11275 Бољевци, Браће Кокар 5

тел. 011/8403-454
e-mail: os_boljevci@yahoo.com

Наставник предметне наставе - 
физичко васпитање

са 60% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних чланом 24. став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат испуња-
ва 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 прописа-
но чланом 140. став 1. и 2. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања стечено: 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
које је стекло образовање на студијама дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та, као и чланом 3. став 1. тачка 12) Правил-
ника 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: професор 
физичког васпитања, професор физичке кул-
туре, дипломирани педагог физичке културе, 
професор физичког васпитања - дипломирани 
тренер са назнаком спортске гране, професор 
физичког васпитања - дипломирани организа-
тор 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 спота, мастер физичког васпитања и спорта; 
професор спорта и физичког васпитања; про-
фесор спорта и физичке културе; мастер про-
фесор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет). 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 угово-
ра о раду. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи. 
Уз пријавни формулар са званичне интернет 
странице, потребно је да кандидат достави сле-
дећу документацију: кратку биографију (CV); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; оригинал или 
оверену фотокопију уверења да није осуђиван 
не старије од 6 месеци; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству РС 
не старије од 6 месеци; оригинал или овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рође-
них, издатог на прописаном обрасцу са холо-
грамом. За лица која нису стекла образовање 
на српском језику - доказ о положеном испиту 
из српског језика са методиком, по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ о 
здравственој способности за рад са ученицима 
(уверење о здравственом стању) прилаже иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријава на конкурс мора садржати актуелни 
број телефона и тачну адресу пребивалишта 
кандидата. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе, која утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор, у року од 8 дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве 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 кандидати-
ма. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријавни формулар са 
конкурсом траженим документима и доказима о 
испуњавању услова, доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса лично у секре-
таријат школе или на горе наведену адресу 
са назнаком: За конкурс - Наставник предмет-
не наставе - физичко васпитање. Ближа оба-
вештења о конкурсу могу се добити од на теле-
фон: 011/8403-454. Подаци који се прикупљају 
биће искоришћени само у сврху обраде подата-
ка у конкурсном поступку у складу са Законом о 
заштити података о личности („Сл. гласник РС”, 
бр. 87/2018). 

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11275 Бољевци, Браће Кокар 5

тел. 011/8403-454
e-mail: os_boljevci@yahoo.com

Секретар

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних чланом 24. став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат испуња-
ва и посебне услове прописане чланом 132, 
139. и 140. став 1. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
6/2020), и то да: 1) има одговарајуће високо 
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Наука и образовање

образовање из области правних наука у скла-
ду са чланом 140. став 1. Закона о основама 
система образовања и васпитања, и то: - на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; - на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик. 
Лице запослено на радном месту секретара 
мора да има дозволу за рад секретара (лиценца 
за секретара) у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања. Секретар је 
дужан да у року од две године од заснивања 
радног односа положи испит за секретара. 
Секретару који не положи испит за лиценцу за 
секретара у року од две године од 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 тач. 1), 3), 4) и 
5) подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља Школи. 
Уз пријавни формулар са званичне интернет 
странице, потребно је да кандидат достави сле-
дећу документацију: кратку биографију (CV); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; оригинал или 
оверену фотокопију уверења да није осуђиван 
не старије од 6 месеци; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству РС 
не старије од 6 месеци; оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
издатог на прописаном обрасцу са холограмом 
оригинал или оверену фотокопију дозволе за 
рад - лиценцу за секретара уколико кандидат 
има положен испит за секретара школе или ори-
гинал или оверену фотокопију доказа о поло-
женом правосудном испиту или оригинал или 
оверену фотокопију доказа о положеном струч-
ном испиту за запослене у органима државне 
управе или оригинал или оверену фотокопију 
доказа о положеном државном стручном испи-
ту за рад у државним органима са високом 
стручном спремом. За лица која нису стекла 
образовање на српском језику - доказ о поло-
женом испиту из српског језика са методиком, 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Доказ о здравственој способности за рад 
са ученицима (уверење о здравственом стању) 
прилаже изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријава на конкурс мора садр-
жати актуелни број телефона и тачну адресу 
пребивалишта кандидата. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле, која утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од 

дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе и доноси решење о избору кандидата у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни 
формулар са конкурсом траженим документима 
и доказима о испуњавању услова, доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
лично у секретаријат школе или на горе наве-
дену адресу са назнаком: За конкурс - Секре-
тар. Ближа обавештења о конкурсу могу се 
добити на телефон: 011/8403-454. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени само у сврху 
обраде података у конкурсном поступку у скла-
ду са Законом о заштити података о личности 
(„Сл. гласник РС”, бр. 87/2018). 

ДЕВЕТА ГИМНАЗИЈА
„МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”

11070 Нови Београд,  
Булевар маршала Толбухина 41

тел. 011/2601-292

1. Наставник енглеског језика
са 56% радног времена

2. Наставник ликовне културе и 
грађанског васпитања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” број 88/2017). 1) да имају одгова-
рајуће образовање у складу са чл. 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у гимназији; 
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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да имају држављанство 
Републике Србије; 5) да знају српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Докази о испуњености усло-
ва из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на 
конкурс, а доказ о испуњености услова из тач-
ке 2 пре закључења уговора о раду. Уз пријаву 
на конкурс, кандидати поред биографије треба 
да приложе (у оригиналу или оверене копије, 
дипломе о стеченом образовању, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них; доказ о неосуђиваности. Пријаве слати на 
наведену адресу школе, са назнаком: „За кон-
курс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МАРКО ОРЕШКОВИЋ”

Нови Београд, Отона Жупанчича 30

Обуставља се конкурс за пријем у радни однос 
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са пуним радним 
временом, на радном месту наставник разред-
не наставе - 1 извршилац, објављен у публи-
кацији „Послови” 12. 02. 2020. године. Конкурс 
се обуставља због повратка запосленог на рад. 

СЕДМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
Београд, Шејкина 21а

тел. 011/7433-642

Обавештење о продужењу рока за 
подношење пријава на конкурс

На основу Инструкције Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, број: 610-00-
326/2020-04 од 12. 5. 2020. године, о конкурси-
ма објављеним пре или у току ванредног стања, 
дајемо следеће обавештење:

Продужава се рок за подношење пријава на 
конкурс Седме београдске гимназије објављен 
дана 11. 3. 2020. године у часопису „Послови”, 
за пријем у радни однос за радна места:
наставник српског језика и књижевности, један 
извршилац, на неодређено време са 100% рад-
ног времена;
спремачица, један извршилац на неодређено 
време са 83% радног времена. 

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. 

ОСНОВНА ШКОЛА „СТАНКО МАРИЋ”
11277 Угриновци, Учитеља Цвеје 5

Обавештење о продужетку року за пријаву кан-
дидата на објављени конкурс. У складу са Уред-
бом о примени рокова у управним поступцима 
за време ванредног стања („Службени гласник 
РС”, број 41/20 и 43/20) рок за пријаву кандидата 
на објављени конкурс за радно место наставник 
предметне наставе - физичког васпитања са 65% 
радног времена продужава се до 06. јуна 2020. 
године. Конкурс је објављен у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови” дана 
18. 03. 2020. године у броју 873, на страни 36-37. 
Остали детаљи (услови конкурса, документа-
ција која се доставља уз пријаву и остало) остају 
непромењени у складу са објављеним конкурсом. 

МУЗИЧКА ШКОЛА 
„КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”

11080 Земун, Немањина 9

Наставник хармонике 
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати за радна места из овог кон-
курса могу бити примљени у радни однос под 
условима из члана 139 ЗОСОВ-а: да има одго-
варајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018, 10/19 и 6/20), чл. 3 и 4 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у струч-
ним и уметничким школама у подручју рада 
Култура, уметности и јавно информисање („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 16/15, 11/16 
и 2/17, 9/2019) и Правилника о степену и врсти 
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образовања наставника у основној музичкој шко-
ли („Службени гласник - Просветни гласник РС” 
бр. 1/2020). да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик - образовно-васпитни рад се остварује на 
српском језику. Кандидати подносе: одштампан и 
попуњен пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, биографију са следећим 
доказима о испуњености услова: 1) доказ о сте-
ченом образовању (оверена фотокопија дипломе 
и додатака дипломи); 2) уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија); 3) 
доказ о образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина, односно уверење да 
су у току студија положили испите из педагогије 
и психологије или доказ да су положили стручни 
испит, односно испит за лиценцу (у складу са чла-
ном 142. Закона о основама система образовања 
и васпитања); 4) доказ да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 5) доказ о знању српског језика-под-
носи кандидат који средње, високо образовање 
није стекао на српском језику, издат од одгова-
рајуће високошколске установе Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који се 
преузима на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, а документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом кандида-
ти достављају Школи најкасније у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности за 
рад са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Решење о избору кандидата 
донеће конкурсна комисија, у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 

ОСТАЛО: Пријаве се подносе на адресу: Музич-
ка школа „Коста Манојловић”, Немањина 9, 
11080 Земун са назнаком „За конкурс”. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“

11000 Београд, Војводе Бране 18/А

Наставник предметне наставе - 
наставник ТиО

Наставник предметне наставе - 
наставник немачког језика

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са 
чл. 8 Закона о основама система образовања и 

васпитања, Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној 
школи; психичка, физичка и здравствена спо-
собност; да лице није правоснажном пресудом 
осуђивано за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, нити се против њега води кривич-
ни поступак; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати - учесници конкурса за 
пријем у радни однос - попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
министарства и потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом, 
достављају послодавцу. Пријава се доставља у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Конкурс се расписује у публикацији о запошља-
вању - у огласним новинама Националне служ-
бе за запошљавање „Послови”. 

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

011/8065-950

Наставник француског језика
са 90% радног времена

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 60% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописаним 
Законом и то ако: 1) има одговарајуће образо-
вање - у складу са чл. 139, 140, 142, 143 и 144. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о степену и врсти стру-
чне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уце-
ницима; 3) није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без 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. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар доставити: 
оверену копију дипломе о стеченом образо-
вању, оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије, уверење о 
некажњавању надлежне полицијске управе. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и уценицима 
доставити пре закључења уговора о раду (лекар-
ско уверење). Пријаве на конкурс достављају се 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
на горе наведену адресу. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР”

11308 Бегаљица, Живана Јовановића 1
тел. 011/8530-378

Наставник музичке културе
са 70% радног времена, на одређено 

време ради замене наставника 
изабраног на место директора школе 
преко 60 дана, до истека мандата, а 
најкасније до 24. 04. 2024. године

УСЛОВИ: да поседују одговарајуће образовање 
из члана 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017) и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017); да испуњавају остале услове 
прописане чланом 139. став 1. тач. 1, 2, 3, 4 и 5. 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања. 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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолегног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично 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; 
држављанство Републике Србије; да зна језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити 
(оригинал или оверена копија документације 
не сме бити старија од шест месеци): уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, потврду/уверење да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. 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. Лекарско уверење о психофизичкој 
способности за рад са децом кандидат прилаже 
пре закључења уговора о раду, док уверење из 
казнене евиденције за горенаведена дела при-
бавља школа по службеној дужности. Кандидат 
који је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање из 
члана 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања (доказ о томе прилаже се уз 
конкурсну документацију). Наведена документа 
не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене 
фотокопије морају бити оверене од надлежног 
органа као доказ да су верне оригиналу. Прија-
ве се достављају секретаријату ОШ „Иво Лола 
Рибар” у Бегаљици, лично или поштом на наве-
дену адресу. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве као и пријаве са неовереном документацијом 
неће се разматрати. Пријаве слати на горе наве-
дену адресу са назнаком „За конкурс”, лично или 
препорученом поштом. За додатне информације 
обратите се секретаријату школе на телефон: 
011/853-03-78. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на 
конкурс слати на адресу школе. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, на број телефона: 011/8530-378. 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих



   |  Број 883 | 27.05.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs46 

Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА „ДРАЖЕВАЦ”
11506 Дражевац, Дражевачка 146

тел. 011/ 8780-114

Обавештење о продужењу рока за 
подношење пријава на конкурс

На основу Инструкције Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, број: 610-
00-326/2020-04 од 12. 05. 2020. године, о кон-
курсима објављеним пре или у току ванредног 
стања, дајемо следеће обавештење: 1. Проду-
жава се рок за подношење пријава на конкурс 
ОШ „Дражевац” објављен дана 18. 03. 2020. 
године у листу „Послови”, за пријем у радни 
однос на неодређено време, за радна места:
- наставник предметне наставе- српски језик, са 
88,88% радног времена, на неодређено време; 
- наставник предметне наставе- географија, са 
70% радног времена, на неодређено време; 
- наставник предметне наставе- биологија, са 
80% радног времена, на неодређено време. 

2. Рок за подношење пријава на конкурс из тач-
ке 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 „ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН”
11279 Бечмен, 11. октобра 36

тел. 011/8438-217

Обавештење о продужењу рока за 
подношење пријава на конкурс

На основу Инструкције Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, Број: 610-
00-326/2020-04 од 12. 05. 2020. године, о кон-
курсима објављеним пре или у току ванредног 
стања, дајемо следеће обавештење:
1. Продужава се рок за подношење пријава на 
конкурс школе Основне школе „ Душан Вукасо-
вић - Диоген” Бечмен, објављен дана 18. 03. 2020. 
године у листу „Послови”, бр. 873, за пријем у рад-
ни однос на неодређено време, за радна места: 
наставник разредне наставе и секретар школе. 

2. Рок за подношење пријава на конкурс из тач-
ке 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. 

ГЕОДЕТСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
11060 Београд, Милана Ракића 42

тел. 011/2411-880

Наставник предметне наставе 
- групе геодетских предмета 

(Геодезија, Геодетска мерења и 
рачунања, Катастар непокретности 
и уређење земљишне територије, 

Предузетништво, Геодетски 
планови)

5 извршилаца

Наставник предметне наставе - 
физичко васпитање

Наставник предметне наставе - 
историја

Наставник предметне наставе - 
српски језик и књижевност

са 83,33% радног времена

УСЛОВИ: Услове испуњава кандидат који има 
одговарајуће високо образовање за обављање 

послова наставника стечено: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука - и да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Степен и врста образовања 
наставника прописани су Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада геодезија и грађеви-
нарство („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
број 16/2015 и 10/2019) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, број 8/2015, 11/2016, 
13/2016-испр, 13/2016, 2/2017, 13/2018 и 
7/2019). Обавезно образовање за наставнике 
из чл. 140. ЗОСОВ-а је и образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са европским системом преноса бодо-
ва. Наведено образовање, уколико га нема, 
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. Кандидат, поред одговарајућег 
образовања, треба да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије. Доказ да зна 
српски језик кандидат доставља само уколико 
образовање није стекао на српском језику. 

ОСТАЛО: Уз пријаву и кратку биографију (CV), 
кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи и оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, оверену фотокопију 
исправе којом доказују да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са европским системом прено-
са бодова, или уверење о положеном испиту 
за лиценцу наставника, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству, доказ из 
казнене евиденције МУП-а о неосуђиваности 
оригинал или оверену фотокопију, не старије 

од шест месеци (чл. 139. став 1. тачка 3. Зако-
на) и уверење да није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (издаје 
Повереник за родну равноправност). Сву доку-
ментацију доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Неблаговремене пријаве, као и пријаве са 
непотпуном и неовереном документацијом неће 
се узети у разматрање. 

Чистачица

УСЛОВИ: основна школа, I степен стручне спре-
ме, попуњен пријавни образац на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; оверена фотокопија 
дипломе о завршеној основној школи, оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
оверена фотокопија уверења о држављанству 
Републике Србије; доказ, не старији од шест 
месеци, да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. (потвр-
де издају МУП и Повереник за родну равноп-
равност). Лекарско уверење прилаже само 
кандидат који буде изабран и прибавља се пре 
закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
и заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи наведену потребну 
документацију, у затвореној коверти на горе 
наведену адресу, са назнаком „За конкурс” или 
директно школи, сваког радног дана од 10 до 
13 часова. Телефон за контакт: 011/2411-880. 

ПЕТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Илије Гарашанина 24

Наставник српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање (пре-
ма Правилнику 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, 7/2019 и 2/2020), 
о чему прилаже као доказ оверену копиију 
дипломе о стеченој стручној спреми или ове-
рену фотокопију уверења о стеченом висо-
ком образовању ако диплома није уручена, да 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова, о чему прилаже као 
доказ оригинал или оверену потврду високош-
колске установе да поседује наведене бодове, 
а уколико тражено образовање није стекао, 
кандидат је обавезан да га стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита 
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за лиценцу; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима, да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
сабраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, о чему прилаже као доказ оригинал 
или оверену фотокопију уверења, не старијег 
од 6 месеци. 

Наставник биологије

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање (пре-
ма Правилнику 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, 7/2019 и 2/2020), 
о чему прилаже као доказ оверену копиију 
дипломе о стеченој стручној спреми или ове-
рену фотокопију уверења о стеченом висо-
ком образовању ако диплома није уручена, да 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова, о чему прилаже као 
доказ оригинал или оверену потврду високош-
колске установе да поседује наведене бодове, 
а уколико тражено образовање није стекао, 
кандидат је обавезан да га стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима, да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
сабраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, о чему прилаже као доказ оригинал 
или оверену фотокопију уверења, не старијег 
од 6 месеци. 

Наставник рачунарства и 
информатике

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање (пре-
ма Правилнику 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, 7/2019 и 2/2020), 
о чему прилаже као доказ оверену копиију 
дипломе о стеченој стручној спреми или ове-
рену фотокопију уверења о стеченом висо-
ком образовању ако диплома није уручена, да 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 

најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са европским 
системом преноса бодова, о чему прилаже као 
доказ оригинал или оверену потврду високош-
колске установе да поседује наведене бодове, 
а уколико тражено образовање није стекао, 
кандидат је обавезан да га стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима, да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
сабраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, о чему прилаже као доказ оригинал 
или оверену фотокопију уверења, не старијег 
од 6 месеци. 

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: да има средње образовање и знање 
рада на рачунару, о чему прилаже као доказ 
оверену копију дипломе о завршеном четорого-
дишњем средњем образовању. 

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: да има основно образовање, о чему 
прилаже као доказ оверену копију сведочан-
ства о завршеној основној школи. 

ОСТАЛО: да има држављанство Републике 
Србије, о чему прилаже као доказ оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству, да зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад, о чему прилаже доказ 
о познавању српског језика кандидат који није 
стекао диплому на српском језику, а доказ о 
томе треба да буде издат од стране високош-
колске установе надлежне за издавање таквих 
докумената (оригинал или оверену фотоко-
пију), извод из матичне књиге рођених, о чему 
прилаже као доказ оригинал или оверену фото-
копију извода. Докази о испуњености услова 
саставни су део пријаве на конкурс попуњене 
на пријавном формулару доступном на звичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Кандидат који буде изабран пре 
закључења уговора о раду доставља доказ о 
испуњености услова прилажући лекарско уве-
рење, не старије од шест месеци. Фотокопије 
које се прилажу морају бити оверене од стране 
надлежног органа, у супротном неће се узети 
у разматрање, као ни непотпуне и неблаговре-
мене пријаве. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у гласилу 
НСЗ „Послови”, поштом на адресу: Пета бео-
градска гимназија, Београд, Илије Гарашанина 
24, или лично на писарницу која је у згради 
ОШ „Свети Сава” у Београду, Николаја Красно-
ва 8, сваког радног дана у времену од 9 до 16 
часова. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код директора школе на број телефона: 
062/295-213, радним даном од 9 до 16 часова. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МАЈКА ЈУГОВИЋА”

11080 Земун, Градски парк 9

Наставник разредне наставе
4 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24. Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 
113/2017) кандидат мора да испуњава услове 
из чл. 139, 140 и 141. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) и 
одговарајуће образовање у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној шко-
ли („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): 1. стечено одговарајуће висо-
ко образовање, прописано чланом 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС”, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019): 2. психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да лице није правноснажном 
судском пресудом осуђивано за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра од најмање три месеца као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. држављанство Републике Србије; 5. 
знање српског језика. Кандидат је дужан да 
попуни пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, који у штампаној форми 
доставља школи. Уз попуњен пријавни форму-
лар доставити: 1. оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, 2. уве-
рење о држављанству - оригинал или оверена 
фотокопија не старије од 6 месеци, 3. извод из 
матичне књиге рођених - оригинал са хологра-
мом или оверена фотокопија, 4. уверење да 
кандидат није осуђиван правоснажном судском 
пресудом за кривична дела из тачке 3. услова 
конкурса (оргинал, не старије од 6 месеци), 5. 
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 достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику. 

Наставник српског језика
са 72,22% 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 мора да испуњава усло-
ве из чл. 139, 140 и 141. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 
10/2019) и одговарајуће образовање у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
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Наука и образовање

13/18 и 11/19): 1. стечено одговарајуће висо-
ко образовање, прописано чланом 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС”, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019): 2. психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да лице није правноснажном 
судском пресудом осуђивано за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. држављанство Републике Србије; 5. 
знање српског језика. Кандидат је дужан да 
попуни пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, који у штампаној форми 
доставља школи. Уз попуњен пријавни форму-
лар доставити: 1. оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, 2. уве-
рење о држављанству - оригинал или оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци, 3. извод из 
матичне књиге рођених - оригинал са хологра-
мом или оверена фотокопија, 4. уверење да 
кандидат није осуђиван правоснажном судском 
пресудом за кривична дела из тачке 3. услова 
конкурса (оргинал, не старије од 6 месеци), 5. 
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 достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику. 

Наставник у продуженом боравку

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 мора да испуњава усло-
ве из чл. 139, 140 и 141. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 
10/2019) и одговарајуће образовање у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19): 1. стечено одговарајуће висо-
ко образовање, прописано чланом 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС”, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019): 2. психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да лице није правноснажном 
судском пресудом осуђивано за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 

са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. држављанство Републике Србије; 5. 
знање српског језика. Кандидат је дужан да 
попуни пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, који у штампаној форми 
доставља школи. Уз попуњен пријавни форму-
лар доставити: 1. оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, 2. уве-
рење о држављанству - оригинал или оверена 
фотокопија не старије од 6 месеци, 3. извод из 
матичне књиге рођених - оригинал са хологра-
мом или оверена фотокопија, 4. уверење да 
кандидат није осуђиван правоснажном судском 
пресудом за кривична дела из тачке 3. услова 
конкурса (оргинал, не старије од 6 месеци), 5. 
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 достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве са документима којима се доказује 
испуњеност услова конкурса доставити на адре-
су: Основна школа „Мајка Југовића”, Градски 
парк 9, 11080 Земун, са назнаком „За конкурс 
за радно место _______________”. Пријава на 
конкурс мора садржати актуелни број фиксног 
или мобилног телефона и тачну адресу преби-
валишта. Непотпуне или неблаговремене прија-
ве неће бити разматране. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе 
на телефон: 011/307-63-01. 

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
11191 Београд, Вукасовићева 21а
e-mail: srednjazanatska@gmail.com

тел. 011/3594-104

Наставник предметне наставе у 
посебним условима за предмет 

физичко васпитање
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа, 
у складу са чланом 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017 и 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20): 
1) одговарајуће образовање из члана 140, 141. 
и 142. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 
27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20) и у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама за ученике лако ментално 
ометене у развоју („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник” бр. 1/95, 24/2004, 10/2009, 2/2012 
и 11/2016) 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против 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 образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на 
конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. 

Стручни сарадник - библиотекар  
у посебним условима

са 77,78% радног времена

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног одно-
са, у складу са чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017 и 27/18 - др. закони , 10 /19 
и 6/20): 1) одговарајуће образовање из чла-
на 140, 141. и 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017 и 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), про-
фесор српског језика и књижевности; профе-
сор српске књижевности и језика; дипломирани 
библиотекар; дипломирани филолог за општу 
књижевност и теорију књижевности; лице које 
испуњава услове за стручног сарадника-школ-
ског педагога или школског психолога. 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
има држављанство Републике Србије. 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на 
конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. 

Медицинска сестра - техничар  
у посебним условима

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа, у 
складу са чланом 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017 и 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20): 
1) одговарајуће образовање:средње образо-
вање здравствене струке у трајању од 4 године. 
2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије. 
5) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део прија-
ве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат дос-
тавља: биографију (CV), доказ о одговарајућем 
образовању (оверену копију дипломе - да није 
старија од 6 месеци), доказ односно уверење о 
неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а 
РС (оригинал - да није старије од 6 месеци), 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
на копија - да није старије од 6 месеци), извод 
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из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена копија - да није старије 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 закључивања уговора 
о раду. У поступку одлучивања о избору кан-
дидата, конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима. Психолошку процену способности 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узимати у обзир. Пријаве на 
конкурс доставити лично или слати на адре-
су: Средња занатска школа, 11090 Београд - 
Раковица, Вукасовићева 21а, контакт телефон: 
011/3594-104. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИЦА МИЛОШЕВИЋ”

11412 Јагњило 
тел. 011/8217-455

Конкурс објављен 18. 03. 2020. године у часо-
пису „Послови”, који је био расписан за радна 
места наставника физичког васпитања (90%) 
и биологије (60%) је и даље важећи, а рок за 
пријаву је одлуком Министарства просвете про-
дужен до 06. 06. 2020. године. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВЕСЕЛИН МАСЛЕША”

11000 Београд, Кумодрашка 72

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. Објављен дана 11. 03. 2020. године у листу 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање, за пријем у радни однос на неодређе-
но време, за радна места: наставник разред-
не наставе са пуним радним временом (100% 
радног времена), наставник физичког васпи-
тања са пуним радним временом (100% радног 
времена), сервирка са пуним радним временом 
(100% радног времена) и радник за одржавање 
хигијене - чистачица са пуним радним време-
ном (100% радног времена). 

2. Рок за подношење пријава на конкурс из тач-
ке 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. Пријавни формулар са конкурсом траженим 
документима и доказима о испуњавању услова 
доставити на адресу: ОШ „Веселин Маслеша“, 
11000 Београд, Кумодрашка 72, са назнаком „За 
конкурс“. Контакт особа: секретар школе, теле-
фон: 011/2471-702. 

ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

Обавештење: услед престанка ванредног стања 
и инструкције Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја објављујемо обавештење: 
расписани конкурси за наставника предметне 
наставе- математика, наставника предметне 
наставе - биологија и наставника предметне 
наставе - социологија, објављени у публика-

цији „Послови” број 872 од 11. 03. 2020. године, 
прекинути су пре истека рока који је предвиђен 
за пријаву кандидата а услед доношења Одлу-
ке о проглашењу ванредног стања („Службени 
гласник РС” број 29/20) и Обавештења Школ-
ске управе Београд да је потребно обуставити 
све радње у вези са расписивањем конкурса, 
дел. бр. 779 од 16. 03. 2020. године. Рок за 
пријаву кандидата на објављене конкурсе про-
дужава се 30 дана од дана престанка ванред-
ног стања, односно до 06. 06. 2020. године у 
складу са Уредбом о примени рокова у управ-
ним поступцима за време ванредног стања 
(„Службени гласник РС” број 41/20 и 43/20) и 
Инструкцијама Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Број: 610-00-326/2020-04 
од 12. 05. 2020. године, дел. бр. 946 од 12. 05. 
2020. године. 

ОШ „МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ”
Београд, Боривоја Стевановића 27а

Наставник биологије

Наставник технике и технологије
на одређено време до истека мандата 

директора школе

Наставник географије
на одређено време до повратка 

запосленог са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 
24. Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење) у 
радни однос може да буде примљено лице које 
испуњава и посебне услове из чл. 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20): 
1) да има одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 140. и чл. 142. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и у скла-
дуса Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника за рад 
у основној школи („Сл. гл. - Просветни гл. „, 
бр 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/2018, и 11/19 од 15. 08. 2019. године): 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисципинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука, 2) 
високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, попропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 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 закривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, за пуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 из тачака 1), 
3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, 

а из тачке 2) пре закључења уговора о раду. 
Кандидат уз одштампан попуњен пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
на конкурс треба да достави следећу докумен-
тацију: радну и личну биографију са адресом 
и контакт телефоном - CV, диплому о стече-
ном одговарајућем образовању - оригинал или 
оверену фотокопију, уверење о држављанству 
Републике Србије - оригинал или оверену фото-
копију не старијеод 6 месеци, извод из матичне 
књиге рођених - оригинал или оверена фотоко-
пија, издатог на прописаном обрасцу са холо-
грамом, уверење МУП-а о неосуђиваности за 
наведена кривична дела надлежне полицијске 
управе: да кандидат није осуђиван правос-
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 кривично дело при-
мање или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није у складу са законом утврђе-
но дискриминаторно понашање не старије од 
6 месеци; потврду - уверење о знању српског 
језика (уколико лица нису стекла образовање 
на српском језику) - доказ о положеном испиту 
из српског језика, са методиком, по програму 
одговарајуће високошколске установе, доказ о 
здравственој способности - лекарско уверење 
којим се потврђује да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Пре доношења одлуке о 
избору, кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима, коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање. Уколико је већ 
извршена психолошка процена способности (у 
периоду од 6 месеци пре истока рока за пријаву 
на овај конкурс), кандидат ће у пријави назна-
чити када и где је извршена процена. Рок за 
пријаву је 8 дана од данао бјављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Пријаве се достављају 
лично или путем поште на адресу: ОШ „Милан 
Ђ. Милићевић”, Боривоја Стевановића 27а, 
Београд. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе на телефон: 
011/2889-498. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ДАНИЧИЋ”
Београд, Мештровићева 19а

Наставник предметне наставе - 
техника и технологија
са 95% радног времена

Наставник предметне наставе - 
математика

са 88% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа, прописаних Законом 
о раду („Сл. гласник РС“, 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно 
је да испуњава и посебне услове прописане чл. 
139. и чл. 140. ст. 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 88/17 и 27/18, 10/19, 6/20), као 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гл.” бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/2016, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19) и то да: 1) има одговараjуће обра-
зовање; 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
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3) ниjе осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за коjе jе изречена безусловна 
казна затвора у траjању од наjмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаjа и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкциjу, и за 
коjе ниjе, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србиjе; 5) зна српски језик. Докази 
о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 под-
носе се уз приjаву на конкурс, а из тачке 2 пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Потребна документа-
ција коју треба доставити: пријавни формулар, 
радна биографија, оверена фотокопија дипломe 
о стеченом одговарајућем образовању, уве-
рење о држављанству - оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених - оригинал или оверена 
фотокопија, издатог на прописаном обрасцу са 
холограмом; уверење МУП-а о неосуђиваности, 
као доказ да кандидат који се јавља на конкурс 
није лице осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело из тачке 3 оригинал или овере-
на фотокопија, не старије од 6 месеци. Лица 
која нису стекла образовање на српском језику 
- доказ о положеном испиту из српског језика, 
са методиком, по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Доказ о здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима - lекар-
ско уверење, прилаже изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле и која утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не 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 непотпунe 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни 
формулар са конкурсом траженим документима 
и доказима о испуњавању услова доставити (у 
складу са Уредбом о примени рокова у управ-
ним поступцима за време ванредног стања („Сл. 
гл. РС“, бр. 41/20, 43/20) и Инструкцијом Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
бр. 610-00-326/2020-04 од 12. маја 2020. год.) 
до 6. јуна 2020. године, лично у секретаријат 
школе или на адресу: Основна школа „Ђура 
Даничић”, Мештровићева 19а, 11000 Београд. 
Ближа обавештења могу се добити у секрета-
ријату школе на телефоне: 011/3970-140, 2462-
284 и 2462-162. 

ПЕТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА 
„РАКОВИЦА”

Београд, Хасанагинице 8
тел. 066/8888-976

Оглас објављен у публикацији „Послови” 18. 
03. 2020. године: на основу Уредбе о приме-
ни 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 про-
свете, науке и технолошког развоја бр: 610-
00-326/2020-04 од 12. 05. 2020. године оба-
вештавамо 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: настав-
ник српског језика и књижевности са непу-
ним радним временом од 66,67% (исправка 
објављеног огласа) и чистачица са 65%, под 
објављеним и неизмењеним условима истиче 
дана 06. 06. 2020. године. 

Наставник српског језика  
и књижевности

за 66,67% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
чланом 24, 26 Закона о раду („Службени глас-
ник 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 глас-
ник Републике Србије” број 88/2017, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и васпи-
тача 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 степе-
на (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 обра-
зовања до 10. септембра 2005. године; 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 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну 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 обра-
зовно-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 кон-
курс, 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 доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи и то: ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном високом образовању, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству, оригинал 
или оверену фотокопију доказа о неосуђива-
ности (доказ не старији од 6 месеци); оригинал 
или оверену фотокопију дозволе за рад-лицен-
цу. Пријава кандидата који није положио испит 
за лиценцу неће се сматрати непотпуна а иза-
брани кандидат ће бити у обавези да у закон-
ском року положи испит У поступку одлучивања 

о избору кандидата, конкурсна комисија врши 
ужи избор кандидата који се упућују на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних 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 еко-
номске школе „Раковица”), од 09. 00 до 15. 00 
часова. Све додатне информације могу се доби-
ти на број телефона: 066/8888-976, сваким рад-
ним даном од 9 до 15 часова. 

ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ”

11080 Земун, Тошин бунар 17

Наставник правне групе предмета
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани правник; мастер прав-
ник, претходно завршене основне академске и 
мастер студије у области правних наука. 

Наставник физичког васпитања

УСЛОВИ: професор физичког васпитања; 
дипломирани педагог физичке културе; про-
фесор физичке културе; професор физичког 
васпитања - дипломирани тренер са назнаком 
спортске гране; професор физичког васпитања 
- дипломирани организатор спортске рекреа-
ције; професор физичког васпитања - дипломи-
рани кинезитерапеут; дипломирани професор 
физичког васпитања и спорта - мастер; дипло-
мирани професор физичког васпитања кинези-
терапије - мастер; мастер професор физичког 
васпитања и спорта; мастер професор физич-
ког васпитања и кинезитерапије. 

Домар школе

УСЛОВИ: средње образовање. 

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: средње образовање. 

ОСТАЛО: Поред општих и напред наведених 
услова у погледу врсте и степена стручне спре-
ме, кандидат треба да испуњава и посебне 
услове предвиђене чл. 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20), и 
то да: 1) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
2) није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 3) има држављанство 
Републике Србије; 4) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз 
попуњен пријавни формулар који се налази на 
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сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, потребно је приложити: краћу 
биографију, доказ о врсти и степену стручне 
спреме (диплома и додатак дипломи уколико га 
кандидат поседује), уверење о држављанству - 
не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о неосуђиваности прибавље-
но од стране надлежног органа МУП-а - не ста-
рије од 6 месеци, доказ о знању језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (дипло-
ма издата на српском језику, односно, доказ о 
знању српског језика који је издала овлашћена 
институција). Сви наведени докази који се дос-
тављају уз пријаву морају бити у оригиналу или 
овереном препису. Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење), 
изабрани кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Пријаве са траженом доку-
ментацијом достављати у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”, 
искључиво поштом или лично у времену од 10 
до 12 часова на адресу школе, Тошин бунар 17, 
11080 Земун, у затвореној коверти са назнаком 
„За конкурс”. У складу са чл. 154. став 5. Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
у року од 8 дана од истека рока за подношење 
пријаве на конкурс, конкурсна комисија врши 
ужи избор кандидата које упућује на проверу 
психолошке способности за рад са ученици-
ма, коју врши надлежна служба запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. 

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРВА ОБРЕНОВАЧКА 

ОСНОВНА ШКОЛА
11500 Обреновац, Милоша Обреновића 169

тел. 011/8720-049

Оглас за избор наставника математике за 
67% радног времена, на неодређено време, 
објављен 18. 03. 2020. године, поништава се 
у целости, јер је изашао у време ванредног 
стања. 

ПРВА ОБРЕНОВАЧКА ОСНОВНА 
ШКОЛА

11500 Обреновац, Милоша Обреновића 169
тел. 011/8720-049

Наставник математике
са 67% радног времена

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се 
попуњен и одштампан преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у недељном листу 
„Послови”: оверена копија дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању - образовање 
наставника, васпитача и стр. сарадника из 
члана 140. и 142. ЗОСОВ-а, психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са учени-
цима - лекарско уверење подноси само иза-
брани кандидат пре потписивања уговора о 
раду, држављанство Републике Србије, извод 
из матичне књиге рођених, уверења да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-

гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (уверење не сме бити 
старије од дана објављивања конкурса), уве-
рење основног суда да против кандидата није 
покренут кр. поступак (уверење не сме бити 
старије од дана објављивања конкурса), тес-
тирање кандидата који су ушли у ужи избор у 
погледу психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са ученицима организује шко-
ла код Националне службе за запошљавање, по 
истеку рока за пријављивање. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Доку-
ментацију донети лично или послати на адре-
су: Прва обреновачка основна школа, Мило-
ша Обреновића 169, 11500 Обреновац. Ближе 
информације на телефон: 011/8720-049. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ 

МИТРАЉЕТА”
11080 Земун, Батајница 
Далматинске загоре 94

Обавештење о продужењу рока за 
подношење пријава на конкурс

На основу Инструкције Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, Број: 610-
00-326/2020-04 од 12. 05. 2020. године, о кон-
курсима објављеним пре или у току ванредног 
стања, дајемо следеће обавештење:

1. Продужава се рок за подношење пријава на 
конкурс Основне школе „Светислав Голубовић 
Митраљета” из Батајнице, објављен дана 18. 
3. 2020. године у публикацији „Послови”, за 
пријем у радни однос на неодређено време, за 
радна места: 
• Наставник хемије (проценат норме 90%) - 1 
извршилац
• Наставник физичког и здравственог васпи-
тања (проценат норме 70%) - 1 извршилац
• Наставник енглеског језика (проценат норме 
78%) - 1 извршилац

2. Рок за подношење пријава на конкурс из тач-
ке 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
„АЛЕКСА ШАНТИЋ”

11130 Калуђерица, Краља Петра Првог 9
тел. 3410-655

1) Наставник физичког васпитања
55% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима, накнадно пре закључења 
уговора, потврда да није осуђиван правос-
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 кривично дело при-
мање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; из казнене евиденције 
при надлежној полицијској управи МУП-а не 
старије од шест месеци, уверење о држављан-

ству; знање српског језика. Кандидати треба да 
испуњавају услове из члана 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
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). Кандидати 
подносе одштампан и попуњен пријавни фор-
мулар са званичне странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; оверену 
фотокопију дипломе; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месе-
ци), извод из матичне књиге рођених и извод 
из казнене евиденције при надлежној полици-
ској управи МУП-а (не старији од шест месе-
ци); доказ надлежног суда да се да се против 
кандидата не води поступак не старији од шест 
месеци, као и да зна српски језик. Пре закљу-
чења уговора о раду подносе и доказ о испуње-
ности услова из члана 139. ст. 1. тач. 2. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(односно да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом). Рок за 
подношење пријава је 8 (осам) дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
се подносе поштом или лично у Секретарија-
ту ОШ „Алекса Шантић” у Калуђерици, Краља 
Петра Првог 9. 

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ  
У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ 
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

1. Наставник у звање ванредног 
професора за ужу уметничку област 

Цртање и сликање
на период од пет година

2. Наставник у звање ванредног 
професора за ужу уметничку област 

Индустријски дизајн
на период од пет година

3. Наставник у звање доцента  
за ужу уметничку област  

Дизајн ентеријера и намештаја
на период од пет година

4. Сарадник у звање уметничког 
сарадника за ужу уметничку област 

Примењено вајарство
на период од четири године

5. Сарадник у звање уметничког 
сарадника за ужу уметничку област 

Индустријски дизајн
на период од четири године

6. Сарадник у звање уметничког 
сарадника за ужу уметничку област 

Фотографија
на период од четири године

7. Сарадник у звање уметничког 
сарадника за ужу уметничку област 

Примењено сликарство
на период од четири године

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају 
лица која испуњавају услове прописане Зако-
ном о високом образовању, Минималним усло-
вима за избор у звања наставника и сарадника 
на универзитету донете од стране Национал-
ног савет за високо образовање и општим 
актима Универзитета уметности у Београду и 
Факултета примењених уметности у Београду. 
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Наука и образовање

Учесници конкурса подносе: пријаву на кон-
курс у три штампана примерка, оверену фото-
копију или оверен препис дипломе у једном 
примерку, уверење надлежног органа да пра-
воснажном пресудом није осуђен за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања 
јавне исправе коју издаје високошколска уста-
нова или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи (члан 72. став 4. 
Закона о високом образовању), радну био-
графију на прописаном обрасцу 2 (са сајта 
Факултета у рубрици Документа) у три штам-
пана примерка, електронску форму обрасца 2 
на једном CD-у, пет до 10 оригиналних радо-
ва и пројеката достављених у електронској 
форми на 4 CD-а, за: радно место ванредног 
професора за ужу уметничку област Цртање 
и сликање; радно место ванредног профе-
сора за ужу уметничку област Индустријски 
дизајн; радно место доцента за ужу уметничку 
област Дизајн ентеријера и намештаја; радно 
место уметничког сарадника за ужу уметнич-
ку област Примењено вајарство; радно место 
уметничког сарадника за ужу уметничку област 
Индустријски дизајн; радно место уметничког 
сарадника за ужу уметничку област Фотогра-
фија; радно место уметничког сарадника за 
ужу уметничку област Примењено сликарство; 
потписани списак приложене документације 
и радова приложених у електронској форми у 
три примерка. Образац 2 и Минимални усло-
ви за избор у звање наставника и сарадника у 
пољу уметности, у пољу друштвено-хуманис-
тичких и у пољу техничко-технолошких наука 
на Факултету примењених уметности у Београ-
ду (бр. 03-28/2 од 15. 3. 2016., бр. 03-28/2-2 од 
27. 9. 2016., бр. 03-28/2-3 од 29. 12. 2016., бр. 
03-28/7-1 од 16. 11. 2017. и 03-28/3-1 од 01. 
03. 2018.) налазе се са сајту Факултета (www.
fpu.bg.ac.rs). Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Документација и радови подносе се Правној 
служби Факултета примењених уметности у 
Београду, Краља Петра 4, у термину од 10 до 
13 часова. За додатне информације контакт 
тел. 060/520-7721. 

ОШ „20. ОКТОБАР”
11070 Нови Београд, Омладинских бригада 138

Обавештење о продужењу рока за 
подношење пријава на конкурс

На основу Инструкције Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, Број: 610-
00-326/2020-04 од 12. 05. 2020. године, о кон-
курсима објављеним пре или у току ванредног 
стања, дајемо следеће обавештење: продужава 
се рок за подношење пријава на конкурс ОШ „ 
20. октобар”, објављен дана 11. 03. 2020. годи-
не у публикацији „Послови”, број 872, за пријем 
у радни однос на неодређено време, са 100% 
радног времена, за радна места: наставник 
разредне наставе - 9 извршилаца; наставник 
физике - 1 извршилац; наставник техничког 
и информатичког образовања - 1 извршилац; 
секретар - 1 извршилац; чистачица - 6 изврши-
лаца. Будући да је током рока предвиђеног за 
подношење пријава на конкурс, објављен 11. 
03. 2020. године у публикацији „Послови” број 
872, ступила на снагу Одлука о проглашењу 
ванредног стања („Сл. гласник РС” бр. 29/20), 
конкурс је прекинут, те су преостала четири 
дана за подношење пријава. Рок за подношење 
пријава на конкурс из тачке 1. Обавештења 
продужава се 30 дана од дана престанка ван-
редног стања, у складу са Уредбом о примени 
рокова у управним поступцима за време ван-
редног стања („Сл. гласник РС” бр. 41/20 и 
43/20), односно до 06. јуна 2020. године, ког 
датума истиче рок за пријаву на конкурс. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ДУЧИЋ”

Београд - Нови Београд,  
Милентија Поповића 16

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане чланом 122, 
139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019 и 6/20). Да кандидат има одговарајуће 
образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања за 
наставника те врсте школе и подручја рада, за 
педагога и психолога и то: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука, при чему мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. да има дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника; да има обуку 
и положен испит за директора школе (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 нај-
мање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. није осуђи-
вано правноснажном пресудом за привредни 
преступ Комисија за избор директора цениће и 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног савет-
ника), ако га поседује, као и доказ о резулта-
тима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања, ако је кандидат 
претходно обављао дужност директора уста-
нове. Кандидат је дужан да уз пријаву на кон-
курс достави: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оригинал или 
оверену фотокопију дозволе за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника (лиценца); ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о поло-
женом испиту за директора установе (пријава 
која не садржи уверење о положеном испиту 
за директора установе неће се сматрати непот-
пуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези 
да у законском року полижи испит за директо-
ра школе); оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверена 

фотокопија уверења да није покренута истра-
га, нити да се води поступак пред надлежним 
судом (не старије од 6 месеци); доказ да није 
осуђиван правоснажном пресудом за привредни 
преступ (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверена фотокопија потврде о радном искуству 
најмање осам година у области образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања, која мора да садржи податак о радном 
стажу и пословима које је лице обављало, коју 
издаје установа у којој кандидат ради, ако кан-
дидат није у радном односу, потврду издаје уста-
нова у којој је кандидат стекао радно искуство у 
области образовања и васпитања; радну биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби; 
оригинал или оверена фотокопија уверења да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање што онемогућава рад 
у образовању (не старије од 6 месеци); доказ 
о знању српског језика, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику; 
доказ о физичкој, психичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима прибавља 
се пре закључивања уговора о раду. доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника уко-
лико га поседује); резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања (достављају само кандидати који су прет-
ходно обављали дужност директора установе). 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве са доказима о 
испуњености услова слати на адресу школе, са 
назнаком „Конкурс за избор директора школе”. 
Сва обавештења се могу добити у секретаријату 
школа на телефон: 011/3018-702. 

ОШ „ГРАБОВАЦ”
11508 Грабовац, Грабовац 179

тел. 011/8760-047
e mail: osgrabovac@gmail.com

Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве предвиђене чланом 139. и чланом 140. став 
1. и став 2. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС” 
број 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018) тј: поседује одговарајуће 
виско образовање у смислу чл. 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
за наставника, васпитача и стручног сарад-
ника и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018); поседује 
психичку, физичку и здрвствену способност за 
рад са децом и ученицима; поседује држављан-
ство Републике Србије; зна српски језик; није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречене безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици,  
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одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примања или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на кри-
вичну санкцију и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија, не старије од 6 месеци); лекар-
ско уверење о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (оригинал или оверену фотокопију); 
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 обра-
зовање стекли на тим језицима); доказ о неос-
уђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања (оригинал или оверена фотокопија 
не старија од 6 месеци: Уверење из казнене 
евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван за 
кривична дела прописана чланом 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања); 
биографију (није обавезно); Уз горе наведену 
документацију кандидат је дужан да попуни 
и достави и пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима кандидат је дужан 
да прибави пре закључења уговора о раду. Сва 
остала документа саставни су део пријаве на 
конкурс. Рок за подношење пријава на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће 
се разматрати. Пре доношења одлуке о избору 
кандидата, кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Пријаве 
достављати лично или путем поште на адресу: 
Основна школа „Грабовац” из Грабовца, Нема 
улице бр. 179, 11508 Грабовац, са назнаком „За 
конкурс за радно место наставника математике”. 
Све информације о конкурсу могу се добити од 
секретара школе на број телефона: 011/8760-
047 и имејл школе: osgrabovac@gmail.com, сва-
ким радним даном од 8 до 12 часова. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОРАД МИЋА МАРКОВИЋ”

11233 Мала Иванча, Трг братства и јединства 8
тел. 011/8253-202

Библиотекар
са 20 часова недељно

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања пос-
ла библиотекара може бити примљен кандидат 
који испуњава услове предвиђене чл. 139. и 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020): да посе-
дује одговарајуће образовање у складу са чл. 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/19 и 6/2020); да посе-
дује психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 

против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да 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 разма-
трање. Кандидат који се пријављује на радно 
место библиотекара попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
и уз одштампани пријавни формулар треба да 
приложи: потписану биографију; оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (потврда или уве-
рење МУП-а, оригинал или оверена фотокопија 
- не старије од 6 месеци); доказ о знању срп-
ског језика (достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на срп-
ском језику, у том случају кандидат доставља 
писмени доказ да је положио српски језик по 
програму високошколских установа - оригинал 
или оверену фотокопију); доказ о држављан-
ству Републике Србије (уверење о држављан-
ству оригинал или оверена копија - не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија - не старије од 6 
месеци); доказ о физичкој, психичкој и здрав-
ственој способности подноси кандидат прили-
ком заснивања радног односа. Одлуку о избору 
кандидата доноси Конкурсна комисија након 
обављеног разговора са кандидатима који 
испуњавају прописане услове и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора. Пријава на конкурс оба-
везно садржи податке о кандидату (име, прези-
ме, адреса пребивалишта, односно боравишта, 
контакт телефон, адреса електронске поште 
ако је кандидат поседује). Пријава са потреб-
ном документацијом подноси се у затвореној 
коверти са назнаком: „Конкурс за библиотека-
ра”. Документација се може доставити лично 
или поштом на адресу: Основна школа „Мило-
рад Мића Марковић”, Трг братства и јединства 
8, 11233 Мала Иванча. Школа нема обавезу да 
пријављеном кандидату враћа документацију. 
Ближа обавештења се могу добити у секрета-
ријату школе на број телефона: 011/8253-202. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

Редовни професор за ужу научну 
област Економска теорија и анализа

УСЛОВИ: прописани одредбама Закона о висо-
ком образовању, Минималним условима за 
избор у звања наставника на универзитету, које 
је донео Национални савет за високо образо-
вање, Статутом Универзтиета у Београду, Пра-
вилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду 
и општим актима Универзитета у Београду - 

Економског факултета којима се уређују усло-
ви и поступак за стицање звања наставника. 
Посебан услов за кандидате је научно-истра-
живачка и наставничка оријентација кандида-
та у области Микроекономије (Теорије цена) и 
Индустријске организације. 

Доцент за ужу научну област 
Економска теорија и анализа
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: су прописани одредбама Закона о 
високом образовању, Минималним условима за 
избор у звања наставника на универзитету, које 
је донео Национални савет за високо образо-
вање, Статутом Универзитета у Београду, Пра-
вилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београ-
ду, Одлуком Универзитета у Београду којим се 
уређује поступак и оцена приступног предавања 
високошколске установе и општима актима Уни-
верзитета у Београду - Економског факултета 
којима се уређују услови и поступак за стицање 
звања наставника и поступак и оцена приступ-
ног предавања. Посебан услов за кандидате је 
научно-истаживачка и наставникчка оријентација 
кандидата у области Основа макроекономије, 
Макроекономске анализе, Теорије и анализе еко-
номске политике и Примењене макроекономије. 

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова конкурса и прилозима: 
биографија, библиографија (списак радова 
и радови), копије диплома, копија уверења 
о држављанству, достављају се на наведену 
адресу Универзитета, соба 139, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ 

И БЕЗБЕДНОСТ
11000 Београд, Милорада Екмечића 2

тел. 011/2620-186

Наставник енглеског језика
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипло-
мирани професор енглеског језика и књижев-
ности / мастер професор енглеског језика и 
књижевности; 6 месеци радног искуства; пред-
виђен пробни рад 3 месеца. Заинтересова-
ни кандидати могу да пошаљу CV поштом, на 
e-mail: office@fbd.edu.rs или да се јаве на наве-
дени број телефона. 

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА
11000 Београд, Булевар војводе Бојовића 2

тел. 011/2182-944

Наставља се конкурс који је Ваздухопловна ака-
демија објавила у листу „Послови” бр. 872 од 
11. 03. 2020. године, а који је био обустављен 
до престанка ванредног стања. По престан-
ку ванредног стања, рок за пријаву кандидата 
на објављени Конкурс продужава се до 06. 06. 
2020. године. Телефон за информације: секре-
тар 062/802-2410. 

ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Цара Душана 61

тел. 011/2629-321

Продужава се конкурс објављен 11. 03. 2020. 
године у публикацији „Послови” за следећа 
радна места:

· Дипломирани економиста за финансијско-ра-
чуноводствене послове
· Наставник информатике и рачунарства
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· Наставник математике
· Наставник биологије
· Чистачица
· Домар
Рок за пријављивање је до 06. 06. 2020. године у 
складу са Уредбом о примени рокова у управном 
поступку за време ванредног стања („Сл. гласник 
РС”; бр. 41/20 и 43/20). Пријаве се достављају 
Секретријату школе, искључиво препорученом 
поштом, на наведену адресу. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. За додатне информације обратите се 
секретаријату школе на наведени број телефона. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЗВЕЗДАРА“

11060 Београд, Звездара

Због новонастале ванредне ситуације Предш-
колска установа „Звездара” обуставља кон-
курс за пријем радника на неодређено време 
објављеног у листу „Послови” 18. 03. 2020. 
године. У циљу осигурања заштите и здравља 
запослених, радно ангажованих и странака, као 
и поштовања препорука Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја - минималног 
ризика по све запослене у Установи обавес-
тићемо вас о расписивању конкурса након уки-
дања ванредног стања. 

ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВА”
11000 Београд, Ресавска 58

тел. 011/2658-921

Обавештавамо све заинтересоване кандидате 
да имају право да поднесу пријаву (са потреб-
ном документацијом) на конкурс за радна мес-
та који је објављен у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање дана 18. 
03. 2020. године. Пријаве са потребном доку-
ментацијом достављају се Гимназији у року од 
8 дана од дана објављивања овог обавештења 
у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање, у затвореној коверти са наз-
наком „За конкурс - наставник _____________ 
(навести предмет)” или „За конкурс - наставник 
_____________ (навести предмет) на одређе-
но време” на адресу: Гимназија „Свети Сава”, 
Ресавска 58, Београд или лично у секретаријат 
Гимназије од 09. 00 до 14. 00 часова, сваког 
радног дана. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. 

ОШ „ДУШАН ДУГАЛИЋ”
11000 Београд, Ђердапска 19

тел. 011/2836-769

Продужава се рок за подношење пријава на 
конкурс објављен на сајту Националне службе 
за запошљавање 18. 03. 2020. године, за сле-
дећа радна места:

· Дефектолог - наставник са одељењским ста-
решинством 
· Дефектолог - наставник у продуженом боравку 
· Стручни сарадник психолог у посебним условима 
· Секретар установе у посебним условима
· Спремачица у посебним условима
· Медицински техничар - неговатељ

Рок за подношење пријава на конкурс продужа-
ва се до 06. 06. 2020. године.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „БЕОГРАД”
11000 Београд, Делиградска 31

тел. 011/2684-544

Наставник вежби педијатрије са 
негом

2 извршиоца

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник вежби физикалне 
медицине и рехабилитације

7 извршилаца

Наставник вежби педијатрије са 
негом

Наставник вежби васпитање и нега 
деце

3 извршиоца

Наставник анатомије и физиологије
2 извршиоца

Домар и одржавање машина и 
инсталација

Наставник рачунарства и 
информатике

Наставник физике

Наставник хемије
са 60% радног времена

Спремачица

УСЛОВИ: степен стручне спреме за наведена 
занимања предвиђен је Правилником о врсти 
и степену стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама („Службени гласник РС” бр. 5/91, 1/92, 
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 
11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/2008, 11/2008, 
5/2011 и 8/201 18/11, 9/13, 6/14, 5/15, 8/15, 
16/15 и 21/15). 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, 
10/19 и 6/20): 1) да има одговарајуће образо-
вање; 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против 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 (односи се на кандидате 
који образовање нису стекли на српском језику). 

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају установи. Уз пријавни формулар (са зва-
ничне интернет странице), потребно је достави-
ти школи: радну и личну биографију са адресом 
и контакт телефоном - CV; оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе одговарајућег степена 

и врсте стручне спреме (оригинал или оверена 
фотокопија да није старије од 6 месеци); уве-
рење да није осуђиван правоснажном пресудом 
за наведена кривична дела из чл. 139 став 1 тач-
ка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања (оригинал или оверена фотокопија да 
није старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија да није 
старија од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених издат на прописаном обрасцу са холо-
грамом (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 под-
носи се пре закључења уговора о раду. Небла-
говремене и непотпуне пријаве 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 адресу школе са назнаком „За конкурс”. 

ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, 
БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ

11000 Београд, Милоша Поцерца 

Продужава се конкурс објављен 11. 03. 2020. 
године у публикацији „Послови” за следећа 
радна места:

· Секретар школе
· Чистачица

Рок за пријављивање на конурс је до 06. 06. 
2020. године. Кандидати који су доставили 
пријаве и документацију на конкурс не треба 
поново да достављају исте. 

ОШ „ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК”
11000 Београд, Бошка Петровића 6

Продужава се конкурс објављен 18. 03. 2020. 
године у публикацији „Послови” за следећа 
радна места: 

· Наставник технике и технологије
· Наставник разредне наставе
· Секретар школе
· Наставник српског језика 
· Помоћно техничко особље - спремачица
· Наставник разредне наставе, на одређено 
време до повратка радника са породиљског 
одсуства и неге детета

Рок за пријављивање на конкурс је до 06. 06. 
2020. године. 

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА 

„КРАЉИЦА МАРИЈА”
11000 Београд - Овча, Михаја Еминескуа 65

тел. 011/2731-495

Оглас објављен у публикацији „Послови” дана 
11. 03. 2020. године, поништава се за радно 
место: шеф рачуноводства. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„КРАЉИЦА МАРИЈА”

11212 Београд - Овча, Михаја Еминескуа 65
тел. 011/2731-495

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 пуб-
ликацији „ Послови” за пријем у радни однос 

Национална служба
за запошљавање
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наставника разредне наставе - 1 извршилац и 
наставника математике - 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. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 

11000 Београд, Ђушина 7 
тел. 011/3219-100

Редовни професор за ужу научну 
област Инжењерска геологија, 

геомеханика и геотехничко 
инжењерство

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докто-
рат из научне области којој припада ужа науч-
на област. Остали услови утврђени одредбама 
члана 74 став 10 Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 73/2018 и 67/2019 - др. закони) и 
одредбама члана 1, 6, 24 и 26 Правилника о 
начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Бео-
граду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
200 од 23. 11. 2017. године) у складу са који-
ма ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата. Радни однос заснива се на неодређе-
но време. Ванредни професори за уже научне 
области: 1. Инжењерска геологија, геомехани-
ка и геотехничко инжењерство, 2. Површинска 
експлоатација лежишта минералних сировина, 
3. Кристалографија, 4. Пројектовање и плани-
рање површинских копова; VIII степен струч-
не спреме, докторат из научне области којој 
припада ужа научна област. Остали услови 
утврђени одредбама члана 74. став 8. Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018 и 
67/2019 - др. закони) и одредбама члана 1, 6. 
и 24. Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзи-
тета у Београду”, број 200 од 23. 11. 2017. годи-
не) у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Радни однос заснива 
се са пуним радним временом, на одређено 
време од пет година. 

Асистент за ужу научну област 
Математика и информатика

УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент 
одговарајућих докторских студија који је сва-
ки од претходних степена студија завршио са 
просечном оценом најмање 8, 00 или кандидат 
који има академски назив магистра наука коме 
је прихваћена тема докторске дисертације. 
Наведени услови утврђени су одредбама чл. 
84 ст. 1 и ст. 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 73/2018 и 67/2019 - др. закони). Доста-
вити пријаве са прилозима: биографија, спи-
сак стручних радова, диплома о одговарајућој 
стручној спреми, уверење о уписаним доктор-
ским академским студијама или доказ о при-
хваћеној теми докторске дисертације за канди-
дате магистре, извод из матичне књиге рођених 
и уверење о држављанству, на адресу: Ђушина 
7, 11000 Београд, Рударско-геолошки факултет, 
соба 107, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. 

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, 
списак стручних радова, диплома о одгова-
рајућој стручној спреми, доказ о учешћу на 
међународном или домаћем научном скупу, 
доказ о објављеном уџбенику или моногра-
фији, извод из матичне књиге рођених и уве-

рење о држављанству), доставити на адресу: 
Рударско-геолошки факултет, Ђушина 7, 11000 
Београд, соба 107 у року од 15 дана од дана 
објавиљивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 

ОМШ „СТЕВАН ХРИСТИЋ”
11400 Младеновац, Краља Петра Првог 175

тел. 011/8244-191; 011/8238-668
e-mail: muzicka. skola. mladenovac@gmail.com

Секретар школе 

УСЛОВИ: Одговарајуће образовање у складу са 
чланом 132 став 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 
6/2020), односно образовање из области прав-
них наука у складу са чланом 140. став 1. истог 
закона. 

ОСТАЛО: Остали услови су прописани чланом 
24. став 1. Закона о раду („Службени гласник 
РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука Уставног суда, 
113/2017 и 95/2018) и чланом 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/2019 и 6/2020). Кандида-
ти подносе: 1. одштампан и попуњен пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; 2. радну биографију; 3. доказ о стече-
ном одговарајућем образовању (оверена копија 
дипломе о завршенм основним академским сту-
дијама и мастер академским студијама са дода-
цима дипломи); 4. уверење о држављанству 
(оригинал или оверена копија не старија од 6 
месеци); 5. извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија не старија од 
6 месеци); 6. уверење о неосуђиваности при-
бављено од надлежног органа МУП-а Републике 
Србије; 7. доказ о знању српског језика издато 
од одговарајуће високошколске установе, осим 
за кандидате који су на српском језику стекли 
одговарајуће образовање; 8. доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење); 9. доказ да су положили стручни 
испит за секретара, правосудни или стручни 
испит за запослене у органима државне управе 
или државни стручни испит, односно да имају 
лиценцу за секретара (необавезно). Пријав-
ни формулар и потребна документација (тач-
ке 1-7) саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности (тачка 8) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Конкур-
сна комисија утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос из члана 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, у року од 8 дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе и доноси решење о избору кандидата у 

року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Потребна документа се под-
носе препорученом пошиљком или лично на 
адресу школе: Основна музичка школа „Стеван 
Христић”, Младеновац, Краља Петра Првог 175, 
са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити на контакт телефоне: 
011/8244-191 и 011/8238-668. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА ОБРАДОВИЋ”

11400 Младеновац, Вука Караџића 77

Обавештење о продужењу рока за подношење 
пријава на конкурс за избор директора предш-
колске установе „Јелица Обрадовић” у Mладе-
новцу. 

1. Продужава се рок за подношење пријава 
на конкурс за избор директора Предшколске 
установе „Јелица Обрадовић” у Младеновцу 
објављеног дана 11. 03. 2020. године у публи-
кацији „Послови”. 2. Рок за подношење прија-
ва на конкурс продужава се 30 дана од дана 
престанка ванредног стања, односно до 06. јун 
2020. године, а у складу са Уредбом о примени 
рокова у управним поступцима за време ван-
редног стања („Службени гласник РС”, бр. 41/20 
и 43/20), Инструкцијом Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја број 610-00-
326/2020-04 од 12. 05. 2020. године и Одлуком 
Управног одбора Предшколске установе „Јели-
ца Обрадовић” у Младеновцу дел. бр. 1023/4 од 
15. 05. 2020. Одлука о продужењу рока за под-
ношење пријава на конкурс. 1. Продужава се 
рок за подношење пријава на конкурс за избор 
директора Предшколске установе „Јелица Обра-
довић” у Младеновцу објављеног дана 11. 03. 
2020. године у публикацији „Послови”, 3. Рок за 
подношење пријава на конкурс из тачке 1. ове 
Одлуке продужава се 30 дана од дана престан-
ка ванредног стања, односно до 06. јуна 2020. 
године. 4. О овој Одлуци обавестити јавност, 
односно заинтересована лица, на начин на који 
је објављен конкурс. 5. Ову Одлуку објавити у 
публикацији „Послови”, гласилу у коме је кон-
курс објављен. Oбразложење Управни одбор 
предшколске установе дана 26. 02. 2020. годи-
не донео је одлуку о расписивању конкурса за 
избор директора Предшколске установе „Јели-
ца Обрадовић” у Младеновцу дел. бр. 530/4, а 
конкурс је објављен дана 11. 03. 2020. године 
у публикацији „Послови”. Дана 15. 03. 2020. 
године донета је Одлука о проглашењу ван-
редног стања на територији Републике Србије 
(„Сл. гласник РС”, бр. 29/20). Дана 12. 05. 2020. 
године Министарство просвете, наука и техно-
лошког развоја упутило је школама/установа-
ма Инструкцију број 610-00-326/2020-04 од 12. 
05. 2020. године у циљу регуларног поступања 
школа/установа у поступцима објављених кон-
курса за избор запослених у установама обра-
зовања и васпитања, који услед проглашења 
ванредног стања на територији Републике 
Србије нису окончани. Тачка 2. Инструкције 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја број 610-00-326/2020-04 од 12. 05. 
2020. године гласи: „У вези са конкурсима који 
су објављени непосредно пре проглашења ван-
редног стања или у току ванредног стања који 
су прекинути пре истека рока који је предвиђен 
за пријаву кандидата, такође се настављају и 
то на следећи начин: - Рок за пријаву кандида-
та на објављени конкурс 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 („Сл. гласник РС”, бр. 
41/20 и 43/20), о чему су установе обавезне 
да у што краћем року обавесте јавност, однос-
но сва заинтересована лица и то на начин на 
који је објављен конкурс. У тексту поменутог 
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обавештења, школе/установе ће поред 
објављивања информације о броју преосталих 
дана за пријаву на конкурс, обавезно навести 
тачан датум када истиче рок за пријаву на кон-
курс. У складу са наведеним одлучено је као у 
диспозитиву ове одлуке. Правна поука: Против 
ове Одлуке није дозвољена жалба. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ”

11000 Београд, Мештровићева 19
тел. 011/2463-227

Наставник предметне наставе - 
наставник ликовне културе

УСЛОВИ: дефинисани чл. 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС” бр. 88/117, 27/18, 10/19): 1. да кандидати 
имају одговарајуће образовање у складу са чл. 
140 Закона и у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Про-
светни гласник” 13/18, 11/19). За наведено рад-
но место: да је одговарајуће високо образовање 
стечено на: студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), (1) сту-
дије другог степена из научне односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне односно стручне 
области или области педагошких наука. Лице 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета, 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, изузетно, наставник је и лице са сте-
ченим одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије) студијама у трајању од три године 
или вишим образовањем (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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
но 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Конкурсну документа-
цију чини: оверена фотокопија дипломе о сте-
ченом образовању, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија), уверење да против лица није 
покренута истрага нити је подигнута оптужница 
код надлежног суда, подаци из казнене евиден-
ције Министарства унутрашњих послова, краћа 
биографија. 

Спремачица
2 извршиоца 

УСЛОВИ: дефинисани чл. 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС”, бр. 88/117, 27/18, 10/19): 1. да кандида-
ти имају одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о систематизацији радних места 

и то: (1) за радно место спремачице, кандидат 
мора имати завршену основну школу, 2) да има 
психичку физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
но 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Конкурсну документа-
цију чини: оверена фотокопија дипломе о сте-
ченом образовању, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија), уверење да против лица није 
покренута истрага нити је подигнута оптужница 
код надлежног суда, подаци из казнене евиден-
ције Министарства унутрашњих послова. 

Мајстор школе

УСЛОВИ: дефинисани чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС”, бр. 88/117, 27/18, 10/19): да кандида-
ти имају одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о систематизацији радних места, 
1) мора имати завршен 4. степен стручне спре-
ме - смер електротехнички, металски, водоин-
сталатерски, столарске струке, специјалистичко 
образовање (ВКВ); 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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. Конкурсну документа-
цију чини: оверена фотокопија дипломе о сте-
ченом образовању - уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија), уверење да против лица није 
покренута истрага нити је подигнута оптужница 
код надлежног суда; подаци из казнене евиден-
ције Министарства унутрашњих послова, краћа 
биографија. 

ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да попуне 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Потребну доку-
ментацију заједно са пријавним формуларом 
достављају установи. Доказ о психофизичкој 
и здравственој способности доставља се пре 
закључења уговора о раду, а проверу психофи-
зичких способности врши Национална служба 
за запошљавање. Рок за подношење прија-
ве је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са 
доказима о испуњености услова конкурса дос-
тављају се на горе наведену адресу, са назна-
ком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узимати у разматрање. Одлука 
о избору кандидата донеће се у законском року. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
11000 Београд, Заплањска 45

тел. 011/2460-763

Наставник биологије
са непуним радним временом 60%

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чл 
24. 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 - аутентично тумачење)у радни однос 
може да буде примљено лице које испуњава и 
посебне услове из чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” 
бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20): да има одгова-
рајуће високо образовање у складу са чл. 140 и 
чл. 142. Закона о основама система образовања 
и васпитања и у складу са Правиником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника за рад у основној школи („Сл гл. РС“, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19 од 15. 08. 2019. год), 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије,): (1)сту-
дије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета (2)студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
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 родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; - да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик и 
језик на коме се остварује образовно васпитни 
рад. 

ОСТАЛО: Кандидат уз одштампан пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
на конкурс треба да достави следећу докумен-
тацију: радну и личну биографију са адресом и 
контакт телефоном-ЦВ; оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми 
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије не старије од 6 месеци; оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених овера не старија од 6 месеци; доказ 
о неоосуђиваности за наведена кривична дела 
надлежне полицијске управе:да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 
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кривичну санкцију и за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање 
-не старије од 6 месеци, потврду-уверење о 
знању српског језика (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику); лекар-
ско уверење којим се потврђује да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима подноси се 
пре закључења уговора о раду. Пре доношења 
одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши Национална служба за запошљавање. 
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 про-
цена. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Пријаве се дос-
тављају непосредно или путем поште на адресу 
школе ОШ „Бранислав Нушић”, Заплањска бр. 
45, Београд. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретар школе на телефон 
011/2460-763. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ВАСА ЧАРАПИЋ”

11223 Бели Поток, Авалска 48а
тел. 011-3906-988

Наставник разредне наставе 
2 извршиоца 

Наставник разредне наставе 
за рад у продуженом боравку у матичној 

школи у Белом Потоку 

Наставник разредне наставе 
за рад у издвојеном одељењу Зуце 

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

Наставник енглеског језика
за рад у матичној школи у Белом Потоку 

и издвојеном одељењу Пиносава 

Наставник српског језика и 
књижевности

са 83% радног времена 

Наставник српског језика и 
књижевности

са 94% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Пиносави 

Стручни сарадник дефектолог
са 50% радног времена 

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: стечено одго-
варајуће високо образовање из члана 140 а 
у вези са чланом 139, став1, тачка 1) Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 - 
др. закон и 10/2019) и Правилником о степену 
и врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник бр. 1/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018) и 
општи услови. 

Чистачица 

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: стечено 
одговарајуће образовање (основна школа) и 
испуњене услове из члана 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр 88/17, 27/2018 - др. Закон 
и 10/2019. 

ОСТАЛО: има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примања или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против правне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање;има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик на којем 
се остварује образовно васпитни рад. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете науке и технолошког развоја, а заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају документацију: оверену фотокопију 
сведочанства о завршеном основном обра-
зовању /за чистачицу/; оверену фото копију 
или оверени препис дипломе о одговарајућем 
високом образовању, оверен препис или ове-
рену фотокопију уверења о положеном испиту 
за лиценцу - дозволи за рад уколико канди-
дат има лиценцу / за наставнике/; извод из 
матичне књиге рођених-оригинал или овере-
ну фото копију; уверење из суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак, 
донета наредба о спровођењу истраге, покре-
нута оптужница или донето решење о одређи-
вању притвора - не старије од шест месеци; 
уверење из казнене евиденције МУП-а да није 
осуђиван правосножаном пресудом за наведе-
на кривична дела из члана 139. став 1. тачка 
3) Закона о основама система обратовања и 
васпитања - не старије од шест месеци (ори-
гинал или оверена фотокопија);уверење о 
држављанству Републике Србије оригинал или 
оверену фотокопију; 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/ за 
наставнике/. Уз пријавни формулар и доку-
ментацију кандидат доставља и биографске 
податке, односно радну биографију (ЦВ) тачну 
адресу пребивалишта и актуелни број фикс-
ног или мобилног телефона. Конкурс спрово-
ди Конкурсна комисија коју именује директор 
школе и утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос у року од 8 
дана од дана истека рока за пријем пријава. 
За наставнике - кандидати који су изабрани у 
ужи избор, у року од 8 дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана пријем резултата психолошке процене 
способности за рад са ученицима / за настав-
нике/ Лекарско уверење као доказ доставља 
кандидат који буде изабран пре закључења 
уговора о раду. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Пријавни формулар и радну биографију са 
документацијом доставити на наведену адресу 
у року од 8 дана од дана објављивања огла-
са. 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. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ”

11000 Београд, Умчарска 2
тел. 011/2893913

Наставник разредне наставе  
у продуженом боравку

3 извршиоца

Чистачица

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице под условима прописаним чл. 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл гл. РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20): 1) 
наставник разредне наставе у продуженом 
боравку да има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања и у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника за рад у основној 
школи („Сл. гл. РС бр11/2012, 15/2013, 2/2016 
и 10/2016, 2/2017 и 3/2017); чистачица да има 
завршену основну школу, 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 родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају 
установи. Уз пријавни формулар са званичне 
интернет странице, потребно је да кандидат 
достави школи: оверену фотокопију дипломе 
одговарајућег степена и врсте стручне спреме; 
за наставнике разредне наставе у продуженом 
боравку доказ о положеном испиту из психо-
логије и педагогије у току студија или доказ о 
положеном стручном испиту/испиту за лиценцу 
или други доказ о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стеченом на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова којих најмање по 6 бодова из 
психолошких педагошких и методичких дисци-
плина и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова- издато 
од одговарајуће високошколске установе; уве-
рење да није осуђиван правоснажном пресудом 
за наведена кривична дела из члана 139. став 
1. тачка 3. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (оригинал); уверење о 
држављанству (оверена фотокопија не старија 
од 6 месецил); извод из матичне књиге рођених 
издат на прописаном обрасцу са холограмом 
(оверена фотокопија); уколико диплома није 
издата на српском језику, потврду да зна срп-
ски језик, за лица која нису стекла образовање 
на српском језику - доказ о положеном испи-
ту из српског језика са методиком по програму 
одговарајуће високошколске установе, за рад-
но место наставника разредне наставе у про-
дуженом боравку. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за запошљавања применом 
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стандардизованих поступака. Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима лекарско 
уверење подноси се пре закључења уговора о 
раду. Неће се разматрати пријаве које су небла-
говремене, непотпуне, уз које нису приложени 
докази који се траже конкурсом као и оних кан-
дидата који не испуњавају услове у погледу 
врсте и степена стручне спреме. Пријавни фор-
мулар, биографија, конкурсом тражене доказе о 
испуњавању услова доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса на горе наве-
дену адесу са назнаком „За конкурс за радни 
однос”, контакт телефон је 011/2893913. 

ПОЛИТЕХНИКА - ШКОЛА ЗА НОВЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ

11080 Земун, Ауто-пут 18

Наставник рачунарства и 
информатике

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: 1) да имају одговарајуће образо-
вање прописано чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставни-
ка из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр 
8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-
И, 2/2017-II, 13/2018, 7/2019 и 2/2020), 2) да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да имају држављанство 
Републике Србије; 5) да знају српски језик и 
језик на којем остварују образовно-васпитни 
рад. Уз пријавни формулар који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја кандидати дос-
тављају потребну документацију у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса на адресу 
школе: „Политехника”-школа за нове техноло-
гије, Аутопут број 18, Земун. Уз пријаву потреб-
но је доставити: биографију, извод из матичне 
књиге рођених, фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, уверење о неосуђиваности издато 
од стране МУП Републике Србије и уверење о 
држављанству. Фотокопије докумената морају 
бити оверене. Оригинали уверења не смеју 
бити старији од 6 месеци. Доказ да има одго-
варајућу психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима подноси 
се пре закључења уговора о раду. 

Наставник географије
са 65% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: 1) да имају одговарајуће образо-
вање прописано чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставни-
ка из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр 
8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I, 
2/2017-II, 13/2018, 7/2019 и 2/2020), 2) да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 

рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5) да знају српски језик и језик 
на којем остварују образовно-васпитни рад. Уз 
пријавни формулар који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса на адресу школе: 
„Политехника” - школа за нове технологије, 
Аутопут број 18, Земун. Уз пријаву потребно је 
доставити: биографију, извод из матичне књи-
ге рођених, фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, уверење о неосуђиваности издато 
од стране МУП Републике Србије и уверење о 
држављанству. Фотокопије докумената морају 
бити оверене. Оригинали уверења не смеју 
бити старији од 6 месеци. Доказ да има одго-
варајућу психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима подноси 
се пре закључења уговора о раду. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”

11050 Београд - Звездара, Милана Ракића 41

Наставник разредне наставе
4 извршиоца

Стручни сарадник психолог

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: Кандидати, поред општих услова про-
писаних Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 
24/05, 61/05 , 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење) 
треба да испуњавају и посебне услове пропи-
сане чланом 139, Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020): 
Да имају одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) 
и Правилником о степену и врсти 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 11/19); на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студијама другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета или студијама дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ђацима и 
ученицима (лекарско уверење о томе као доказ 
доставља кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду); да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 

за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; 
знају српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику, кандидат доставља доказ одговарајуће 
високошколске установе надлежне за издавање 
таквих документа о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад). 

Чистачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме (основ-
но образовање); да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ђацима и 
ученицима (лекарско уверење о томе као доказ 
доставља кандидат који буде изабран пре 
закључења уговора о раду); да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље упородици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; 
знају српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику, кандидат доставља доказ одговарајуће 
високошколске установе надлежне за издавање 
таквих документа о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад). 

ОСТАЛО: Кандидати подносе попуњен пријав-
ни формулар преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Уз попуњени пријавни фор-
мулар, поред радне биографије, кандидати, у 
оригиналу или овереној фотокопији прилажу: 
диплому о стеченом одговарајућем образо-
вању; доказ о неосуђиваности за кривична дела 
и о непостојању дискриминаторног понашања 
сагласно члану 139 ст. 1 тач. 3 ЗОСОВ-а (извод 
из казнене евиденције МУП-а РС, не старије 
од 6 месеци); уверење о држављанству РС (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених; доказ о знању српског језика за 
кандидате који на српском језику нису стекли 
одговарајуће образовање; доказ да лица, која 
су стекла академско звање мастер, однос-
но дипломирани мастер, поседују најмање 30 
ЕСПБ из развојно-педагошких предмета од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са европ-
ским системом преноса бодова (само за рад-
но место стручни сарадник - психолог). Пре 
закључења уговора о раду, кандидати подносе 
и доказ о испуњености услова из члана 139. ст. 
1. тач. 2. Закона о основама система образо-
вања и васпитања (да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима). Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неправовремене пријаве неће се разматрати. 
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Наука и образовање

Пријаве на конкурс доставити лично или сла-
ти на адресу: ОШ „Вељко Дугошевић”, Милана 
Ракића 41, 11050 Београд. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„МИОДРАГ МАТИЋ”

11000 Београд, Браће Јерковић 5

Обавештење о продужењу рока за подношење 
пријава на конкурс: Одлуком директора школе, 
а на основу Инструкције Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, број 610-00-
326/2020-04 од 12. 05. 2020. године, о конкурси-
ма објављеним пре или у току ванредног стања, 
дајемо следеће обавештење: Продужава се рок 
за подношење пријава на конкурс за 30 дана 
од дана престанка ванредног стања, однос-
но до 06. јуна 2020. године, ког датума истиче 
рок за пријаву на конкурс. Продужава се рок за 
за пријаву кандидата на конкурс објављен 18. 
03. 2020. до 06. јуна 2020. године а у складу са 
Уредбом о промени рокова у управним поступ-
цима за време ванредног стања („Службени 
гласник РС”, број 41/20 и 43/20). 

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ

11000 Београд, Париска 16
тел. 011/2181-214

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу уметничку област 

Вајарство
на период од пет година

2 извршиоца

УСЛОВИ: услови су прописани Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18, 73/18, 67/19, 6/20), Статутом Универзи-
тета уметности у Београду, Статутом Фаултета, 
Правилником о јединственим минималним усло-
вима за избор у звања наставника Универзитета 
уметности у Београду и другим правним актима 
Универзитета уметности и Факултета. Кандидати 
уз пирјаву прилажу оверену фотокопију дипло-
ме или уверења о завршеним мастер академским 
студијама из одговарајуће области, одн. основ-
ним академским студијама према раније важећим 
прописима и попуњен образац 2, који се може 
преузети са сајта Факултета https://flu.bg.ac.
rs. Кандидати су дужни да на расписани кон-
курс поднесу пет оригиналних вајарских радова, 
портфолио и мапу цртежа, на основу којих се 
може сагледати да ли и како владају материјом 
наставног предмета за који конкуришу. Пријаве 
се подносе Факултету ликовних уметности у Бео-
граду, Париска 16, а радови у Бул. војводе Пут-
ника 68, у времену од 10-13 сати. 

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу 

научну област Методика ликовног 
васпитања и образовања

на период од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из области за коју се бира 
и други услови прописани Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 
73/18, 67/19, 6/20), Статутом Универзитета 
уметности у Београду, Статутом Фаултета, Пра-
вилником о јединственим минималним условима 
за избор у звања наставника Универзитета умет-
ности у Београду и другим правним актима Уни-
верзитета уметности и Факултета. Кандидати уз 
пирјаву прилажу оверену фотокопију дипломе 
или уверења о завршеним мастер академским 
студијама из области ликовних или примењених 
уметности, одн. Основним акадмеским студија-
ма према раније важећим прописима, оверену 

фотокопију дипломе о стеченом научном степе-
ну доктора наука из области дидактичко-мето-
дичких наука-методика наставе ликовне цулту-
ре, научне радове и попуњен образац 2, који 
се може преузети са сајта Факутета https://flu.
bg.ac.rs. Пријаве са прилозима и радови се под-
носе Факултету ликовних уметности у Београду, 
Париска 16 у времену од 10-13 сати. 

Наставник у звању доцента за ужу 
уметничку област Нови медији, за 
предмет Технологија нових медија

на период од пет година

УСЛОВИ: услови су прописани Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18, 73/18, 67/19, 6/20), Статутом Универзи-
тета уметности у Београду, Статутом Фаултета, 
Правилником о јединственим минималним усло-
вима за избор у звања наставника Универзи-
тета уметности у Београду и другим правним 
актима Универзитета уметности и Факултета. 
Кандидати уз пирјаву прилажу оверену фото-
копију дипломе или уверења о завршеним мас-
тер академским студијама из области ликовних 
уметности, одн. основним академским студија-
ма према раније важећим прописима (кандида-
ти са завршеним докторским уметничким сту-
дијама достављају оверену фотокопију дипломе 
или уверење о завршеном трећем степену висо-
ког образовања) и попуњен образац 2, који се 
може преузети са сајта Факутета https://flu.
bg.ac.rs. Кандидати су дужни да на расписа-
ни конкурс поднесу портфолио са репрома-
тиријалом 3 реализована уметничка пројекта 
(медијски радови, инсталације, принтови и др). 
Пријаве са прилозима се подносе Факултету 
ликовних уметности у Београду, Париска 16 у 
времену од 10-13 сати. 

Наставник у звању доцента за ужу 
уметничку област Вајарство

на период од пет година

УСЛОВИ: услови су прописани Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18, 73/18, 67/19, 6/20), Статутом Универзи-
тета уметности у Београду и Статутом Фаулте-
та, Правилником о јединственим минималним 
условима за избор у звања наставника Универ-
зитета уметности у Београду и другим правним 
актима Универзитета уметности и Факултета. 
Кандидати уз пирјаву прилажу оверену фотоко-
пију дипломе или уверења о завршеним мастер 
академским студијама из одговарајуће области, 
одн. основним академским студијама према 
раније важећим прописима и попуњен обра-
зац 2, који се може преузети са сајта Факул-
тета https://flu.bg.ac.rs. Кандидати су дужни да 
на расписани конкурс поднесу пет оригинал-
них вајарских радова, портфолио и мапу црте-
жа, на основу којих се може сагледати да ли и 
како владају материјом наставног предмета за 
који конкуришу. Пријаве се подносе Факултету 
ликовних уметности у Београду, Париска 16, а 
радови у Бул. војводе Путника 68, у времену од 
10 до 13 сати. 

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Нови медији, 
за предмет Дискурзивне праксе 

уметности и медија
на период од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
назив дотктора наука о уметностима-теорија 
уемтности и медија и други услови прописани 
Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20), Ста-
тутом Универзитета уметности, Статутом Фаул-
тета, Правилником о јединственим минималним 
условима за избор у звања наставника Универ-

зитета уметности у Београду и другим правним 
актима Универзитета уметности и Факултета. 
Кандидати уз пирјаву прилажу оверену фото-
копију диплома о завршеном предходним сте-
пенима студија из области ликовних уметности 
и оверену копију дипломе или уверења о сте-
ченом научном називу доктора наука из нау-
чне области за коју се бира, научне радове и 
попуњен образац 2, који се може преузети са 
сајта Факултета https://flu.bg.ac.rs. Пријаве се 
подносе Факултету ликовних уметности у Бео-
граду, Париска 16 у времену од 10 до 13 сати. 

ОСТАЛО: Рок за пријављиване је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Информације на 
телефон 2181-214. 

ОБАВЕШТЕЊЕ
ОСНОВНА ШКОЛА

„РУДОВЦИ”
11566 Рудовци, Душана Петровић Шанета 4

Конкурс Основне школе „Рудовци” у Рудовци-
ма објављен је 18. 03. 2020. године у публика-
цији „Послови”, на страни 29, за радна места: 1) 
наставник разредне наставе, подручна школа у 
Пркосави, 1 извршилац; 2) наставник физике, са 
60% радног времена, матична школа у Рудовци-
ма, 1 извршилац. На основу Инструкције Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
о конкурсима објављеним пре или у току ван-
редног стања Број: 610-00326/2020-04 од 12. 
05. 2020. године упућеним директорима школа, 
рок за пријаву кандидата на објављени конкурс 
продужава се 30 дана од дана престанка ван-
редног стања, а у складу са Уредбом о примени 
рокова у управним поступцима за време ванред-
ног стања („Службени гласник РС”, број 41/20 
и 43/20). Рок за подношење пријава кандидата 
са потребном документацијом, на горе наведени 
конкурс истиче 06. јуна 2020. године. 

ОШ „ЖИВОЈИН ПЕРИЋ”
Стублине

тел. 011 8791 303

Наставник предметне наставе - 
математике

Наставник предметне наставе - 
математике

Наставник предметне наставе - 
енглеског језика

Чистачица

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24. став 1. Закона о раду („Служ-
бени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14 и 113/17) треба да испуњава и посебне 
услове предвиђене чланом 139. и 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 
и 6/20) и посебне услове предвиђене Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник”, 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 3/18, 
11/19), Уредбом о каталогу радних места у јав-
ним службама и другим организацијама у јав-
ном сектору бр. 81/2017-3, 6/2018-3, 43/2018-3. 
За радно место наставника предметне наставе, 
наставника математике и наставника енглеског 
језика, потребно је да кандидат има: - одгова-
рајуће високо образовање стечено, на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису 
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који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005 године, 2. за радно место чистачи-
це, потребно је да кандидат има: основно обра-
зовање. Потребно је да сви кандидати имају: 
3. психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, 4. да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за за које није, у складу са 
Законом утврђено дискриминаторно понашање, 
5. држављанство Републике Србије, 6. извод из 
матичне књиге рођених, 7. да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (образовно-васпитни рад се остварује на 
српском језику). Докази о испуњености услова 
из тачака 1), 2), 4), 5), 6), 7) саставни су део 
пријаве за конкурс и подносе се у виду ориги-
нала или оверених фотокопија, а доказ из тачке 
3) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да дос-
тави: 1. радну и личну биографију са адресом 
и контакт телефоном (ЦВ), 2. оверену фотоко-
пију дипломе или уверења о завршеном одго-
варајућем високом образовању за наставнике 
предметне наставе (за наставника математике 
и наставника енглеског језика), односно ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом основ-
ном образовању за радно место чистачице, 3. 
уверење да да кандидат није осуђиван правос-
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 родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за за које није, у складу са Законом 
утврђено дискриминаторно понашање (не ста-
рије од 6 месеци); 4. уверења о држављанству 
РС (оригинал или оверену фотокопију не ста-
рију од 6 месеци), 5. потврду- уверење да зна 
српски језик уколико није стекао образовање 
на српском језику (образовно-васпитни рад се 
остварује на српском језику). 6. оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених, 7. попуњен пријавни формулар који 
кандидати могу наћи на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије. Потребно 
је да кандидати такав попуњен и одштампан 
пријавни формулар са остатком наведене доку-
ментације доставе на адресу школе најкасније у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у 
року од 8 дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Решење о избору кандидата донеће Конкурсна 
комисија, у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Пријавни формулар 
и потребну документацију треба послати на 
адресу школе ОШ „Живојин Перић”, Ваљевски 
пут бб, 11507 Стублине. Пријава на конкурс 
мора садржати актуелни број фиксног и мобил-
ног телефона и тачну адресу пребивалишта. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе на број теле-
фона 011/8791-303 у времену од 8 до 12 часова. 

XIII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11030 Београд, Љешка 47

На основу Инструкције Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, Број: 610-00-
326/2020-04 од 12. 05. 2020. године, о конкурси-
ма објављеним пре или у току ванредног стања, 
дајемо следеће обавештење: 1. Продужава се 
рок за подношење пријава на конкурс XIII бео-
градске гимназије, објављен дана 11. 03. 2020. 
године у публикацији „Послови”, за пријем у рад-
ни однос на неодређено време, за радна места: 
Наставник предметне наставе - српски језик и 
књижевност, 1 извршилац са пуним радним вре-
меном; Наставник предметне наставе – рачу-
нарство и информатика, 2 извршиоца са пуним 
радним временом; Наставник предметне наставе 
– биологија, 1 извршилац са пуним радним вре-
меном; Наставник предметне наставе – енглески 
језик, 1 извршилац са пуним радним временом; 
Наставник предметне наставе – Социологија и 
предмети из ове области (Социологија, Устав и 
права грађана и Изборни програми: Појединац, 
група, друштво и Језик, медији и култура) - 1 
извршилац са пуним радним временом; Дипло-
мирани економиста за финансијско-рачуновод-
ствене послове, 1 извршилац са пуним радним 
временом; Чистачица, 1 извршилац са пуним 
радним временом; Домар – радник одржавања, 
1 извршилац са пуним радним временом; 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. годи-
не, када истиче рок за пријаву на конкурс. 

XIII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11030 Београд, Љешка 47

На основу Инструкције Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, Број: 610-00-
326/2020-04 од 12. 05. 2020. године, о конкурси-
ма објављеним пре или у току ванредног стања, 
дајемо следеће обавештење: 1. Продужава се 
рок за подношење пријава на конкурс XIII бео-
градске гимназије, који је објављен дана 18. 03. 
2020. године у публикацији „Послови”, за пријем 
у радни однос на неодређено време, за радна 
места: Наставник математике, 1 извршилац са 
72, 22 радног времена; Наставник српског јези-
ка и књижевности, 1 извршилац са 66,67% рад-
ног 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, када истиче 
рок за пријаву на конкурс. 

ПОНИШТЕЊЕ
ЗУБНОТЕХНИЧКА ШКОЛА 
11000 Београд, Станка Вража 63

Зубнотехничка школа у Београду поништава у 
целости оглас који је у публикацији „Послови” 
објављен 20. 05. 2020 године. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ПАВЛЕ САВИЋ”
Београд, Косте Нађа 25

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

Наставник географије
са 80 одсто радног времена

Наставник српског језика и 
књижевности

са 55 одсто радног времена

Наставник немачког језика
са 55 одсто радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају све 
законом утврђене услове за заснивање радног 

односа сагласно члану 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони 10/19 и 6/20), 
1. да имају одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања и правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, и 11/2019 од 15. 8. 2019), 2 да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, 3. да нису осуђивани 
за правноснажном 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 мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање или давање мита;за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених , међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. држављан-
ство Републике Србије, 5. да знају српски језик 
и језик на коме се остварује образовно васпитни 
рад. Кандидат који испуњава услове дужан је да 
се подвргне провери психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима на позив школе а 
коју врши надлежна служба запошљавања, 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати при-
лажу попуњен пријавни формулар који се може 
наћи на званичној страници Министарства про-
свете науке и технолошког развоја, биографију, 
диплому као доказ о стручној спреми, доказ о 
држављанству, уверење надлежног органа да 
кандидат није осуђиван за дела из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, доказ да зна српски језик 
уколико диплома није стечена на том језику. 
Лекарско уверење којим се доказује психичка 
физичка и здравствена способност за рад са 
децом доставља се пре закључења уговора о 
раду са изабраним кандидатом. Сва документа 
могу бити достављена и у неовереним копијама, 
али не смеју бити старија од 6 месеци. Прија-
ве на оглас достављати поштом или лично у 
затвореним ковертама у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа, са назнаком „За конкурс” 
са називом радног места за које се конкурише. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ИВО ЛОЛА РИБАР”

11308 Гроцка – Бегаљица, Живана Јовановића 1
email: lolabegaljica@beotel.rs

Професор енглеског језика
са 97,77% радног времена, на одређено 

време ради замене тренутно одсутне 
запослене преко 60 дана, а најкасније 

до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и следеће услове: VII степен стручне спре-
ме одговарајућег занимања, према Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017); да поседују одгова-
рајуће образовање из члана 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017) и Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017); 
да испуњавају остале услове прописане 
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чланом 139. став 1. тач. 1, 2, 3, 4 и 5. Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
Потребна документација: кандидат уз пријаву 
прилаже: краћу биографију; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; доказ о поседовању држављанства 
Републике Србије (уверење о држављанству); 
извод из матичне књиге рођених; кандидат 
који је стекао образовање по прописима који 
уређују високо образовање, почев од 10. 09. 
2005. године дужан је да достави потврду да ли 
се ради о студијама првог или другог степена са 
своје високошколске установе; 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 одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика); доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско 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. тач-
ка 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. Кандидат који је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сма-
тра се да има образовање из члана 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(доказ о томе прилаже се уз конкурсну доку-
ментацију). 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 дос-
тављају секретаријату ОШ „Иво Лола Рибар” у 
Бегаљици, лично или поштом на наведену адре-
су. Непотпуне и неблаговремене пријаве као и 
пријаве са неовереном документацијом неће 
се разматрати. Пријаве слати на горе наведе-
ну адресу са назнаком „За конкурс”, лично или 
препорученом поштом. За додатне информа-
ције обратите се секретаријату школе на теле-
фон: 011/853-03-78 или на мејл адресу школе. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. 

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 
„НЕВЕНА ПОПОВИЋ”

11306 Гроцка, Булевар револуције 19
тел. 011/8500-128

Наставник гитаре
2 извршиоца

Наставник виолине
2 извршиоца

Наставник хармонике
2 извршиоца

Наставник клавира

Наставник флауте

Наставник солфеђа

Корепетитор

Наставник виолончела

Настаник упоредног клавира

Наставник српског традиционалног 
певања

Нототекар

Чистачица

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима, накнадно-пре закључења 
уговора; потврда да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као И кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвљење, за кривично дело примање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
уверење о држављанству; знање српског језика. 
Кандидати (тачка од 1 до 10) треба да испуне 
услове из члана 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
бр. 88/17, 27/18 (I) - др. закон, 27/18 (II) - др. 
закон и 10/19) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника у основној музичкој шко-
ли („Сл. гласник - Просветни гласник” бр. 18/13, 
2/17, 9/19 и 1/20). Кандидати (тачка 11) треба да 
услове из члана 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
бр. 88/17, 27/18 (I) - др. закон, 27/18 (II) - др. 
закон и 10/19) и члана 12, тачка 4 Правилни-
ка о организацији и систематизацији послова у 
Основној музичкој школи „Невена Поповић” број 
218 од 23. 02. 2018 године. Кандидати (тачка 12) 
треба да услове из члана 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
бр. 88/17, 27/18 (И) - др. закон, 27/18 (II) - др. 
закон и 10/19) и члана 12, тачка 8. 2 Правилни-
ка о организацији и систематизацији послова у 
Основној музичкој школи „Невена Поповић” број 
218 од 23. 02. 2018 године. Кандидати подно-
се одштампан и попуњен пријавни формулар 
са званичне странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оверену фотоко-
пију дипломе; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од шест месеци); извод 
из матичне књиге рођених и извод из казнене 
евиденције при надлежној полицијској упра-
ви МУП-а као и да зна српски језик. У поступку 
одлучивања о избору кандидата конкурсна коми-
сија утврђује испуњеност услова за пријем у рад-
ни однос из члана 139. Закона, врши ужи избор 
кандидата које упућује на психолошку проце-
ну кандидата коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. У року од осам дана од дана 
добијања резултата психолошке процене спо-
собности 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 разго-
вора са кандидатима. Пре закључења уговора о 
раду подносе и доказ о испуњености услова из 
члана 139. ст. 1 тач. 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (односно да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом). Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве се подносе у секретаријату ОМШ „Неве-
на Поповић” Гроцка, Булевар револуције 19, 
11306 Гроцка или се шаљу поштом - са поврат-
ницом - уз назнаку „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈЕЛИЦА МИЛОВАНОВИЋ”

11450 Сопот, Улица кнеза Милоша 12
тел. 011/8251-213

факс: 011/8251-067
e-mail: direktor@jelica.edu.rs

Наставник српског језика
са 72,20% радног ангажовања

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 - аутен-
тично 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 високо образовање за 
наставника основне школе стечено: (1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: (1а) студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (1б) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије 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 обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Сте-
пен 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 глас-
ник”, број 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 способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
који у штампаној форми доставља школи. Уз 
попуњени пријавни формулар доставити: ове-
рену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању (кандидати који су студије уписали 
почев од 10. 05. 2005. године достављају ове-
рене копије и за основне академске и за мас-
тер академске студије); уверења или потврде 
надлежних органа (МУП, суд и Повереник за 
заштиту равноправности, оригинали, не старији 
од 6 месеци) да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела са прав-
ним 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, ориги-
нал или оверена копија); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена копија, не 
старије од 6 месеци); радну биографију. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско 
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уверење) подноси само изабрани кандидат, пре 
закључивања уговора о раду. Доказ о знању 
српског језика, на коме се остварује образов-
но-васпитни рад, доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српс-
ком језику. Пријава на конкурс мора садржати 
актуелни број телефона и тачну адресу преби-
валишта кандидата. Конкурс спроводи конкурс-
на 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 иза-
брани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима са листе и доноси решење о избору кан-
дидата у року од 8 дана од дана обављеног раз-
говора 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. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на телефон: 011/8251-111. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

11000 Београд, Максима Горког 94
тел. 011/6456-823

Наставник разредне наставе 
2 извршиоца

Наставник разредне наставе 

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чл 
24. 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 - аутентично тумачење)у радни однос 
може да буде примљено лице које испуњава и 
посебне услове из чл. 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 
88/17, 27/18, 10/19, 6/20): да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 140 и чл. 142. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и у складу са Правиником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника за рад у основној школи („Сл. гл. РС“, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 
и 11/19 од 15. 08. 2019. год), 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије,): (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета. (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких нау-
ка; 2) високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и општи услови. 

Стручни сарадник - библиотекар
са 20 сати недељно (50%) 

УСЛОВИ: 1 услови за стручни сарадник – биб-
лиотекар: поред општих услова прописаних 

чланом 24. Закона о раду („Службени гласник 
РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
– одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тума-
чење) у радни однос може да буде примљено 
лице које испуњава и посебне услове из члана 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања (Службени гласник РС” број 88/17, 
27/18 10/19, 6/20): - да има одговарајуће високо 
образовање у складу са чланом 140. и чланом 
142. Закона о основама система образовања и 
васпитања и у складу са Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника за рад у основној школи („Службени глас-
ник”бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 
3/17, 13/18, и 11/19 од 15. 08. 2019. године):1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије); (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинује целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, 2) високо обра-
зовање на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године и општи услови. 

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове
са 20 сати недељно (50%) 

УСЛОВИ: услови за референта за финан-
сијско-рачуноводствене послове: одговарајуће 
образовање у складу са важећим правилником 
о организацији и систематизацији послова у 
школи - завршен 4. степен стручне спреме, сте-
чен након завршене средње економске школе 
или гимназије и општи услови

Чистачица
са непуним радним временом 61% 

Чистачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чл 
24. Закона о раду, треба да испуњава и посеб-
не услове из чл. 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 
88/17, 27/18, 10/19, 6/20): да има основно обра-
зовање/ основну школу и општи услови

ОСТАЛО: да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик и језик на 
коме се остварује образовно васпитни рад. 

ОСТАЛО: кандидат уз одштампан пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
на конкурс треба да достави следећу докумен-
тацију: радну и личну биографију са адресом и 
контакт телефоном-ЦВ; оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми 
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену 

фотокопију уверења о држављанству Републи-
кеСрбије не старије од 6 месеци; оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених овера не старија од 6 месеци; доказ 
о неосуђиваности за наведена кривична дела 
надлежне полицијске управе:да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 
-не старије од 6 месеци, потврду-уверење о 
знању српског језика (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику); лекар-
ско уверење којим се потврђује да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима подноси се 
пре закључења уговора о раду. Пре доношења 
одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши Национална служба за запошљавање. 
Уколико је већ извршена психолошка процена 
способности у периоду од 6 месеци пре исте-
ка рока за пријаву на овај конкурс кандидат 
ће у пријави назначити када и где је изврше-
на процена. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве 
се достављају непосредно или путем поште на 
адресу школе ОШ „Доситеј Обрадовић”, Макси-
ма Горког 945, Београд. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе 
на телефон 011/6456-823. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 

ОБАВЕШТЕЊЕ
ОСНОВНА ШКОЛА

„МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ СЕЉА”
11561 Дудовица, Др Воје Даниловића 17

тел. 011/8187-011

На основу Инструкције о конкурсима објавље-
ним пре или у току ванредног стања Број: 610-
00-326/2020-04 од 12. 05. 2020. године, дирек-
тор ОШ „Михаило Младеновић Сеља” доноси 
обавештење. Рок за пријаву канидидата на кон-
курс објављен 18. 03. 2020. године у публика-
цији „Послови” бр. 873 продужава се до 06. јуна 
2020. године. Контакт телефон: 011/8187-011. 

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ“
11400 Младеновац, Краља Александра Обре-

новића 25
тел/факс: 011/8231-388

e-mail: mzivojinovic@mts.rs

Конкурс објављен 20. 05. 2020. године у пуб-
ликацији „Послови” бр. 882 поништава се у 
целости за радна места 1. Наставник разредне 
наставе, на неодређено време са пуним рад-
ним временом, 100% норме - 2 извршиоца у 
матичној школи у Младеновцу; 2. Дефектолог - 
наставник у посебним условима, на неодређено 
време са пуним радним временом (100% норме) 
- 1 извршилац у матичној школи у Младеновцу. 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА 
„МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ“

11400 Младеновац,  
Краља Александра Обреновића 25

тел/факс: 011/8231-388
e-mail: mzivojinovic@mts rs

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу у Дубони

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу у издвојеном 

одељењу у Шепшину

Дефектолог - наставник  
у посебним условима

УСЛОВИ: кандидати су дужни да попуне пријав-
ни 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 обра-
зовања 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 и ученицима што се доказује 
лекарским уверењем које је кандидат у обаве-
зи да достави пре закључења уговора о раду; 
3. да лице није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца и за кривично дело насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, примање или давање мита, као и кривич-
но дело из групе кривичних дела против: пол-
не слободе, правног саобраћаја, човечности и 
других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
као и да лицу није утврђено дискриминаторно 
понашање, (уз пријаву приложити оригинал 
или оверену фотокопију, оба не старије од 
шест месеци издаје МУП РС); 4. држављанство 
Републике Србије (уз пријаву приложити ори-
гинал или оверену фотокопију, оба не старије 
од шест месеци). 5. знање језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (осим канди-
дата 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 сарадни-
ка 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 прили-
ком избора у ужи избор), 7. Уколико не поседује 
доказ о образовању из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова, у обавези је да 
исто стекне у року од једне а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу (уколико поседује 
доказ уз пријаву приложити оригинал или ове-
рену фотокопију). Докази о испуњености услова 
под тачком 1, 3, 4, и 5. саставни су део прија-
ве 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. Докази о испуње-
ности услова уз пријавни формулар: оригинал 
или оверена копија дипломе о одговарајућем 
образовању, врсти и степену стручне спреме. 
Потврду да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца и за кривично дело насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, примање или давање мита, као и кри-
вично дело из групе кривичних дела против: 
полне слободе, правног саобраћаја, човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, као и да лицу није утврђено дискри-
минаторско понашање; оригинал или оверена 
фотокопија , оба не старије од шест месеци од 
МУП-а РС; оригинал или оверена копија уве-
рења 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 образо-
вање стекли на тим језицима). Пријава на кон-
курс. Кандидати су дужни да попуне пријавни 
формулар (навести радно место на које се кон-
курише) који се може наћи на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.
rs) те да документацију која доказује испуње-
ност услова конкурса, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом и кратком биграфијом 
доставе школи у коверти са назнаком „Пријава 
на конкурс за пријем у радни однос”. 
Конкурс спроводи конкурсна Комисија коју име-
нује директор школе. У поступку одлучивања 
о избору конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима. Психолошку процену врши надлежна 
служба за запошљавање. Рок за пријављивање 
кандидата је 8 (осам) дана од дана објављи-
вања конкурса. Овај конкурс објављује се на 
огласној табли школе и у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. 
Неблаговремене пријаве, пријаве без попуње-
ног пријавног формулара, и пријаве без дока-
за 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 адре-
су: 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 до 13, 00 часова. Контакт теле-
фон 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. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ДАНИЛО КИШ”
11000 Београд, Генерала Штефаника 6

тел. 011/7856-845

Стручни сарадник - психолог

Наставник разредне наставе
5 извршилаца 

Наставник математике

Наставник историје

Наставник биологије

Наставник техничко информатичког 
образовања и технике и технологије 

Наставник физичког васпитања

Наставник физичког васпитања
са 50% радног времена 

Наставник географије

Наставник српског језика
2 извршиоца 

Наставник енглеског језика 

Наставник енглеског језика
са 78% радног времена 

УСЛОВИ: 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. Зако-
на 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 Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника за рад у основној шко-
ли („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): - да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима;- да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; - да 
има држављанство РС; - да зна језик на коме 
се оставрује васпитно-образовни рад (односи се 
на кандидате који образовање нису стекли на 
српском језику). 

Административно-финансијски 
радник

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних 
чл. 24. Закона о раду (бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлу-
ка УС, 113/2017) у радни однос може да буде 
примљено лице које испуњава и услове про-
писане чланом 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 
88/2017, 27/18, 10/2019): средња стручна спре-
ма:средња економска, управна , правнобиро-
техничка школа, гимназија; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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). 
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Наука и образовање

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријемни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају уста-
нови. 1. уз пријемни формулар (са званичне 
интернет странице), потребно је да достави 
школи: 1. радну и личну биографију са адресом 
и контакт телефоном – ЦВ; 2. оверену фото-
копију дипломе одговарајућег степена и врсте 
стручне спреме (оверену фотокопију да није 
старија од 6 месеци); кандидат који има високо 
образовање стечено на студијама другог сте-
пена доставља оверену копију дипломе другог 
степена и оверену копију дипломе основних 
академских студија; 3. Уверење да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за наведена кри-
вична 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; 4. уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија да није старије од 6 месеци); 5. извод из 
матичне књиге рођених издат на прописаном 
обрасцу са холограмом (оригинал или оверена 
фото-копија да није старије од 6 месеци). Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима - лекар-
ско уверење подноси се пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријављивање на конкурс је осам 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Пријавни формулар са конкурсом 
тражене доказе о испуњавању услова достави-
ти у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса на горе наведену адресу са назнаком „За 
конкурс за радно место______________“. Кон-
такт телефон: 011/7856-845. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
11000 Београд, Данила Илића 1

тел. 011/2764-558

Наставник математике  
и информатике

са 63% радног времена 

УСЛОВИ: високо образовање предвиђено чла-
ном 140. и 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, број 88/17, 27/18 и др. закони, 10/19 
и 6/20), 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 пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, а у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-

ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад; држављанство РС. 

Наставник енглеског језика
са 67% радног времена 

УСЛОВИ: високо образовање предвиђено чла-
ном 140. и 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, број 88/17, 27/18 и др. закони, 10/19 
и 6/20), 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 пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, а у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад; држављанство РС. 

ОСТАЛО: Од документације обавезно приложи-
ти: одштампан и попуњен пријавни формулар, 
који се може преузети на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; радну биографију, са назначеном 
адресом и бројем телефона; доказ о стручној 
спреми - оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању (уколико је кан-
дидат стекао високо образовање на студијама 
другог степена, доставља оврену фотокопију 
дипломе другог степена и оверену фотокопију 
дипломе основних академских студија); уве-
рење о неосуђиваности 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, које издаје МУП, не 
старије од шест месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рођених, 
не старији од шест месеци (оригинал или ове-
рена фотокопија); уверење о држављанству, не 
старије од шест месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); уколико диплома није издата на 
српском језику. Као доказ да зна српски језик, 

кандидат прилаже доказ о положеном испиту 
из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе у оригиналу или ове-
реној фотокопији. Пријаве, са документацијом, 
подносе се лично или поштом, на адресу школе, 
ОШ „Јован Цвијић”, Београд, Данила Илића 1, у 
затвореној коверти, са назнаком „За конкурс”, а 
ближе информације могу се добити у секрета-
ријату школе (број телефона 011/2764-558), од 
9 до 13 часова. Рок за пријављивање је осам 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. 
Доказ који се односи на способност за рад са 
децом (лекарско уверење) подноси се приликом 
пријема у радни однос. Сви подаци кандидата 
биће коришћени искључиво за потребе конкур-
са, а све у складу са Законом о заштити подата-
ка о личности („Сл. гласник РС”, број 87/2018). 

ОСНОВНА ШКОЛА „ДАНИЛО КИШ”
11000 Београд, Генерала Штефаника 6

тел. 011/7856-845

Обавештење: рок за подношење пријаве кан-
дидата на конкурс за пријем у радни однос на 
неодређено време, са пуним радним временом 
за радно место Секретар (објављен 19. 02. 2020 
године) за који је објављена исправка конкурса 
дана 11. 03. 2020. године у публикацији”Посло-
ви”, 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 „ДРАГАН ЛУКИЋ“
Београд, Неде Спасојевић 6

тел. 011/22-81-390

1. Наставник математике

УСЛОВИ: професор математике, дипломира-
ни математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, дипломира-
ни математичар за рачунарство и информати-
ку, дипломирани математичар - информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипло-
мирани математичар за математику економије, 
професор информатике - математике, дипло-
мирани математичар - астроном, дипломирани 
математичар - примењена математика, дипло-
мирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математи-
чар, мастер професор математике, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор 
физике и математике, мастер професор инфор-
матике и математике, дипломирани професор 
математике-мастер, дипломирани математи-
чар - мастер, дипломирани инжењер матема-
тике - мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани математичар - про-
фесор 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 информа-
тичар. Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани-мастер треба да 
имају завршене основне академске студије на 
студијским програмима из области математи-
ке или примењене математике (са положеним 
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испитом из предмета геометрија или основи гео-
метрије) или двопредметне наставе математике 
и физике односно математике и информатике. 

2. Наставник информатике и 
рачунарства

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани про-
фесор (са завршеним основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године у области инфор-
матике, математике, физике, електротехнике, 
машинства или техничког образовања); про-
фесор, односно дипломирани професор (са 
завршеним основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, двопредметне студије, где је 
један предмет обавезно информатика; дипло-
мирани математичар, дипломирани физичар, 
дипломирани информатичар (сви смерови и 
одсеци, са завршеним основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године); дипломирани 
инжењер (са завршеним основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године у области инфор-
матике, информационих технологија, органи-
зационих наука, електротехнике и рачунарске 
технике; дипломирани економиста (са заврше-
ним основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године у области информатике); мастер про-
фесор у области информатике, математике, 
физике, електротехнике, машинства; мастер 
професор (двопредметне студије) где је један 
предмет обавезно информатика; мастер мате-
матичар, мастер физичар, мастер информати-
чар (свих смерова и одсека); мастер инжењер 
у области информатике, информационих техно-
логија, организационих наука, електротехнике 
или рачунарске технике; мастер економиста у 
области информатике; мастер дизајнер медија 
у образовању; мастер библиотекар-информа-
тичар; мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из 
области информатике, информационих техно-
логија, математике, физике, организационих 
наука, електротехнике или рачунарске техни-
ке). Лица која су стекла академско звање мас-
тер морају да имају у оквиру завршених основ-
них 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 сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима које су уређивали високо образо-
вање 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, наставу 
и друге облике образовно-васпитног рада за 
предмет Информатика и рачунарство може да 
изводи и: мастер учитељ, који је током студија 
остварио 90 ЕСПБ бодова из области информа-
тике и рачунарства; лице које је стекло струч-
ни назив струковни специјалиста, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 7. 
октобра 2017. године, ако у оквиру завршених 
студија има положено најмање пет информа-
тичких предмета (од тога најмање један из 
области Програмирање и најмање два предмета 
из једне или две следеће области – Математика 
или Теоријско рачунарство). 

3. Секретар школе

УСЛОВИ: дипломирани правник (VII степен 
стручне спреме). 

ОСТАЛО: Остали услови: Кандидат треба да 
испуњава све услове за пријем у радни однос 
из члана 139. став 1; 140; 141. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20). 
У поступку одлучивања о избору кандидата за 
позиције од 1. до 3. врши се претходна прове-
ра психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. На психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
упућују се кандидати који су изабрани у ужи 
избор. Након пријема резултата претходне про-
вере психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима кандидати који испуњавају 
услов за пријем у радни позивају се на разго-
вор. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Р. Србије. 
Уз одштампани пријавни формулар кандидати 
обавезно подносе следеће доказе: доказ о одго-
варајућем образовању - оверена фотокопија 
дипломе одговарајућег степена и врсте обра-
зовања (лица за звањем мастер достављају и 
диплому основних академских студија); доказ 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
- оригинал не старије од шест месеци; уверење 
о држављанству - оверена фотокопија не старија 
од шест месеци; извод из матичне књиге рође-
них издат на прописаном обрасцу са холограмом 
-оверена фотокопија; за лица из тачака од 1 до 
3 која нису стекла образовање на српском језику 
доказ o положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве, биографију. Фотокопије докумената морају 
бити оверене. Неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Доказ да има одговарајућу психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима - лекарско уверење, подно-
си се пре закључења уговора о раду. Решење о 
избору кандидата доноси се у року у осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Пријавни формулар са биографијом и конкурсом 
траженим доказима о испуњавању услова кон-
курса доставити лично или поштом на адресу: 
Основна школа „Драган Лукић“, Нови Београд, 
Неде Спасојевић 6, са назнаком „за конкурс за 
радни однос” у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Достављени подаци обрађиваће 
се, у складу са Законом о заштити података о 
личности, у сврху обраде података у конкурсном 
поступку. Конкурс огласити у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ДРАГАН ЛУКИЋ“
Београд, Неде Спасојевић 6

тел. 011/22-81-390

1. Наставник српског језика
са 94,44%

УСЛОВИ: професор српског језика и књижев-
ности; професор српског језика и књижевности 
са општом лингвистиком; професор српске 

књижевности и језика; професор српске књи-
жевности и језика са општом књижевношћу; 
дипломирани филолог српског језика са јуж-
нословенским језицима; дипломирани филолог 
српске књижевности са јужнословенским књи-
жевностима; професор, односно дипломирани 
филолог за српскохрватски језик и југословен-
ску књижевност; професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску књижевност и 
српскохрватски језик; професор српскохрват-
ског језика и опште лингвистике; професор 
за српскохрватски језик са јужнословенским 
језицима; професор српскохрватског језика 
са источним и западним словенским језицима; 
професор српскохрватског језика и југосло-
венске књижевности за наставу у школама у 
којима се образовно-васпитни рад изводи на 
мађарском, односно русинском или румунском 
језику; професор, односно дипломирани фило-
лог за југословенску и општу књижевност; 
професор југословенске књижевности са стра-
ним језиком; дипломирани филолог за књи-
жевност и српски језик; дипломирани фило-
лог за српски језик и књижевност; професор 
српског језика и књижевности у одељењима за 
националне мањине; професор српског језика 
и српске књижевности; дипломирани компа-
ратиста; мастер филолог (студијски програми: 
Српски језик и књижевност, Српска књижев-
ност 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 јези-
ка и књижевности (студијски програми: Срп-
ски језик и књижевност, Српска књижевност и 
језик, Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу, Српски језик, Српска књижев-
ност, Српска филологија (српски језик и линг-
вистика), Српска филологија (српски језик и 
књижевност), Филологија, модули: Српски 
језик и Српски језик и компаративна књижев-
ност; Компаративна књижевност са теоријом 
књижевности); професор српскохрватског јези-
ка и књижевности; мастер филолог из области 
филолошких наука; професор југословенске 
књижевности и српског језика; мастер профе-
сор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет). 

2. Наставник енглеског језика
са 76%

УСЛОВИ: професор, односно дипломира-
ни филолог за енглески језик и књижевност, 
-ипломирани професор енглеског језика и књи-
жевности, мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет/профил енглески језик), 
мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм или главни предмет/профил 
енглески језик), дипломирани филолог англис-
та – мастер. 

3. Библиотекар
са 50%

УСЛОВИ: дипломирани библиотекар - информа-
тичар, професор, односно дипломирани фило-
лог језика и књижевности, професор, односно 
дипломирани филолог за општу књижевност 
са теоријом књижевности, професор разред-
не наставе, професор језика и књижевности, 
односно књижевности и језика - смер за биб-
лиотекарство, професор, односно дипломира-
ни филолог књижевности и језика, професор 
српскохрватског језика и југословенске књи-
жевности, професор српског језика и књижев-
ности, професор српске књижевности и језика 
са општом књижевношћу, професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књи-
жевност и српскохрватски језик, професор, 
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односно дипломирани филолог за југословен-
ску књижевност и општу књижевност, мастер 
библиотекар - информатичар, мастер филолог 
(главни предмет/профил библиотекарство и 
информатика), мастер професор језика и књи-
жевности (главни предмет/профил библиоте-
карство и информатика). 

4. Референт за правне, кадровске  
и административне послове

са 50%

УСЛОВИ: Средња стручна спрема (IV степен). 

ОСТАЛО: Остали услови: Кандидат треба да 
испуњава све услове за пријем у радни однос 
из члана 139. став 1; 140; 141. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20). 
У поступку одлучивања о избору кандидата за 
позиције од 1. до 4. врши се претходна прове-
ра психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. На психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
упућују се кандидати који су изабрани у ужи 
избор. Након пријема резултата претходне про-
вере психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима кандидати који испуња-
вају услов за пријем у радни позивају се на 
разговор. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
Р. Србије. Уз одштампани пријавни формулар 
кандидати обавезно подносе следеће доказе: 
доказ о одговарајућем образовању - оверена 
фотокопија дипломе одговарајућег степена и 
врсте образовања (лица за звањем мастер дос-
тављају и диплому основних академских сту-
дија); доказ 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање - оригинал не ста-
рије од шест месеци; уверење о држављан-
ству - оверена фотокопија не старија од шест 
месеци; извод из матичне књиге рођених издат 
на прописаном обрасцу са холограмом -ове-
рена фотокопија; за лица из тачака од 1 до 4 
која нису стекла образовање на српском језику 
доказ o положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве, биографију. Фотокопије докумената морају 
бити оверене. Неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Доказ да има одговарајућу психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима - лекарско уверење, подно-
си се пре закључења уговора о раду; Решење 
о избору кандидата доноси се у року у осам 
дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Пријавни формулар са биографијом и 
конкурсом траженим доказима о испуњавању 
услова конкурса доставити лично или поштом 
на адресу: Основна школа „Драган Лукић“, 
Нови Београд, Неде Спасојевић 6, са назнаком 
„за конкурс за радни однос” у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Достављени 
подаци обрађиваће се, у складу са Законом о 
заштити података о личности, у сврху обраде 
података у конкурсном поступку. Конкурс огла-
сити у листу „Послови” Националне службе за 
запошљавање. 

БОР

ОШ „СВЕТИ САВА” БОР
19210 Бор, Моше Пијаде 31

тел. 030/421-688

Наставник математике

УСЛОВИ: На основу члана 139. и 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
кандидат мора да има одговарајуће високо 
образовање стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно фупе предмета; студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне односно струч-
не области или области педагошких наука или 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. 

Педагог школе

УСЛОВИ: На основу члана 139. и 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
кандидат мора да има одговарајуће високо 
образовање стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне односно струч-
не области или области педагошких наука или 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс: потписана пријава са биографијом; 
попуњени пријавни формулар који се нала-
зи на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и техн. развоја; оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија изво-
да из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству; 
уверење о неосуђиваности. Доказ о здравстве-
ној способности за рад са ученицима (лекар-
ско уверење) подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Сви докази прилажу 
се у оригиналу или фотокопији која је овере-
на код јавног бележника (изузетно у градови-
ма и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити ове-
рени у основним судовима, судским јединица-
ма, пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као поверени 
посао). Фотокопије докумената које нису ове-
рене од надлежног органа неће се разматра-
ти. 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 проце-
ну способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања при-
меном 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 сачи-
нити листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос. Конкурсна комисија 
ће са кандидатима са листе обавити разговор 
у просторијама ОШ „Свети Сава”, 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: Неблаго-
времене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази у оригиналу или фото-
копији 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 упо-
требљени у мушком граматичком роду, одно-
се 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: ОШ „Свети Сава”, Моше 
Пијаде 31, 19210 Бор. 

ОСНОВНА ШКОЛА „12. СЕПТЕМБАР” 
19300 Неготин, Трг Ђорђа Станојевића бб

Продужење рока за пријаву на конкурс: рок за 
пријаву кандидидата на конкурс за пријем у 
радни однос на следећа радна места:

- Дефектолог наставник у посебним условима 
- Наставник корективно стимулативних вежби 
(логопедске вежбе) на неодређено време - 1 
извршилац
- Дефектолог наставник у посебним услови-
ма - Наставник корективно стимулативних 
вежби (вежбе реедукације психомоторике) на 
неодређено време - 1 извршилац
који је објављен у листу „Послови” број 873 од 
18. 03. 2020. године, 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 вре-
ме ванредног стања („Службени гласник РС“, 
бр. 41/20 и 43/20). 
Све радње везане за конкурс које су биле пре-
дузете, обустављене су за време ванредног 
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стања по упутствима Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, те из тог разлога 
обавештавамо јавност да се рок за пријаву на 
конкурс продужава до 6. јуна. 

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ” БОР

19210 Бор, Краља Петра I бр. 10
тел. 030/432-469

Поништава се у целости конкурс за пријем у 
радни однос на неодређено време наставника 
разредне наставе (један извршилац) и чиста-
чица (два извршиоца) објављен у публикацији 
„Послови” број 873 од 18. 03. 2020. године. 

ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ” БОР
19210 Бор, Краља Петра I бр. 10

тел. 030/432-469

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо обра-
зовање у складу са чл. 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања, стечено: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије 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 обра-
зовање до 10. септембра’2005. године, да има 
одговарајуће образовање у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи, и то: 1) 
професор разредне наставе, 2) професор педа-
гогије са претходно завршеном педагошком ака-
демијом или учитељском школом, 3) професор 
разредне наставе и енглеског језика за основну 
школу, 4) мастер учитељ, 5) дипломирани учи-
тељ - мастер, 6) професор разредне наставе и 
ликовне културе за основну школу; има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; има држављан-
ство Републике Србије; зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс, која треба да садржи основне био-
графске податке, тачну адресу пребивалишта 
и контакт телефон (фиксни и/или мобилни), 
доставити: одштампани пријавни формулар, 
који се попуњава на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, оверени препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверени препис/оверену фотокопију), 
уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци) у оригиналу или 
овереном препису/овереној фотокопији, доказ 
о неосуђиваности не старији од шест месеци 
(уверење из казнене евиденције МУП-а), доказ 

о познавању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику) и доказ о поседовању образовања из 
педагошких, психолошких и методичких дисци-
плина. Доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима прибавља се пре закључења уговора 
о раду. 

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има испуњава 
услове из члана 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то да има одго-
варајуће образовање - основно образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимањемалолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи 
основне биографске податке, тачну адресу 
пребивалишта и контакт телефон (фиксни и/
или мобилни), ‘доставити: одштампани пријав-
ни формулар, који се попуњава на званичној 
‘интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, оверени препис 
или оверену фотокопију сведочанства о завр-
шеном основном образовању, извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверени препис/
оверену фотокопију), уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци) 
у оригиналу или овереном препису/овереној 
фотокопији, доказ о неосуђиваности не старији 
од шест месеци (уверење из казнене евиден-
ције МУП-а), доказ о познавању српског језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на српском језику). Доказ да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима при-
бавља се пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи сву потребну документацију и достави 
школи лично или на адресу: ОШ „Душан Радо-
вић”, Краља Петра Првог 10, 19210 Бор. Додатне 
информације о конкурсу могу се добити путем 
телефона 030/432-469 од секретара школе. 

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ”

19250 Мајданпек, Светог Саве 39
тел. 030/581-138, 588-105

www.staraskola-mpek.edu.rs
e-mail: osvmpek@gmail.com

Наставник технике и технологије

УСЛОВИ: Расписани конкурс за слободно рад-
но место наставника технике и технологије са 
пуним радним временом на недређено време 
у ОШ „Велимир Маркићевић” Мајданпек, који 

је објављен у листу „Послови” дана 11. 03. 
2020. године поништава се у целости на основу 
Допуне инструкција о конкурсима објављеним 
пре или у току ванредног стања број 610-00-
326/1/2020-04 од 14. 5. 2020. године Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
којим је дата могућност да се школе определе 
да ли ће у случају пријема конкурса за пријем 
у радни однос који су објавиле непосредно пре 
или у току ванредног стања, наставити посту-
пање по том конкурсу или ће исти конкурс 
поништити, поново расписати и спровести у 
складу са редовном процедуром. У складу са 
наведеним инструкцијама ОШ „Велимир Мар-
кићевић” из Мајданпека поништава овом при-
ликом конкурс за поменуто радно место и за 
исто ће бити донета нова одлука и објављен 
нови конкурс и спровести редовна процедура. 

ОШ „МИЛАДИН БУЧАНОВИЋ”
19256 Јасиково, Влаоле бб

тел. 030/576-001, 065/358-3744

Наставник српског језика
са 94,44% радног времена

Наставник енглеског језика
са 84,44% радног времена

Наставник математике
са 88,88% радног времена

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање, 
према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи и Закону о основама система 
образовања и васпитања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доста-
вити: пријавни формулар, који се преузима 
са интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, диплому о 
поседовању одговарајућег образовања, пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020) и 
одредбама Закона о основама система образо-
вања и васпитања,); извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци), доказ о 
неосуђиваности (уверење из казнене евиден-
ције МУП-а да лице нема осуда), као и доказ о 
познавању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српс-
ком језику). Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Конкурсна комисија шко-
ле доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 (осам) дана. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву 
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на конкурс кандидат треба да приложи сву 
потребну документацију и достави школи лич-
но или на адресу: ОШ „Миладин Бучановић”, 
Влаоле бб, 19256 Јасиково. Додатне информа-
ције о конкурсу могу се добити путем телефо-
на: 030/576-001 или 065/3583-744 од секретара 
школе. 

ОШ СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„СТЕФАНИЈА МИХАЈЛОВИЋ”
19323 Брза Паланка, Првомајска 1

тел. 019/3100-712, 3100-722
e-mail: osbrza@kladovonet.com

Чистачица

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће 
образовање (први степен стручне спреме - 
основна школа); 2) психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Усло-
ви се доказују приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву 
приложити: 1) доказ о одговарајућем образо-
вању, оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, о завршеној 
основој школи (први степен стручне спреме); 
2) да лице није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (уверење МУП-а не 
старије од 6 месеци); 3) уверење о држављан-
ству које није старије од 6 месеци, односно ове-
рену фотокопију уверења; 4) извод из матичне 
књиге рођених, односно оверену фотокопију 
извода; 5) доказ о знању језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на том 
језику, пошто се сматра да они познају језик 
на којем се изводи образовно-васпитни рад). 
У складу са чланом 154 став 2, члан 155 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Кандидати који уђу 
у ужи избор биће позвани на разговор. Рок за 
пријављивање за сва радна места је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве кандидата доставити препорученом 
поштом или лично. 

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА 
ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„МИОДРАГ ВАСИЉЕВИЋ” БОР

19210 Бор, Моше Пијаде 1
тел. 030/459-068

Рок за пријаву на конкурс за радно место 
наставника клавира, флауте, кларинета и 
спремачице објављен у публикацији „Посло-
ви” број 872 од 11. 03. 2020. године проду-
жава се 30 дана од дана престанка ванредног 
стања, односно до 06. јуна 2020. године, а у 
складу са Уредбом о примени рокова у управ-
ним поступциме за време ванредног стања („Сл. 
гласник РС”, бр. 41/20 и 43/20). Пријаве на кон-
курс достављају се у затвореној коверти, лич-
но или путем поште на адресу: ОМШ „Миодраг 
Васиљевић” Бор, 19210 Бор, Моше Пијаде бр. 1, 
са назнаком „пријава на конкурс” сваког радног 
дана од 8 до 14 часова. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе 
на број телефона: 030/459-068. 

ОСНОВНА ШКОЛА „12. СЕПТЕМБАР“
19300 Неготин, Трг Ђорђа Станојевића бб

тел. 019/549-920, 019/3100-340

Шеф рачуноводства
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које испуњава опште 
услове за заснивање радног односа који су 
прописани Законом о раду („Сл. гласник РС” 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - 
аутентично тумачење), као и услове прописане 
чл. 139. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и усло-
ве прописане Правилником о организацији и 
систематизацији послова ОШ „12. септембар”. 
За обављање послова радног места шефа рачу-
новодства потребно је Високо образовање на 
основним академским студијама у обиму од нај-
мање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на студијама у трајању од 
најмање три године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Изузетно, за обављање послова радног 
места шефа рачуноводства може се засновати 
радни однос са лицем које је стекло средње 
образовање. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и уз одштампани пријавни формулар 
достављају: 1) доказ о држављанству Републи-
ке Србије - оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месеци 
у односу на дан истека конкурса); 2) оригинал, 
оверен препис или оверену копију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; 3) доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за кандидата није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старији од 
6 месеци у односу на дан истека конкурса); 4) 
доказ о знању српског језика (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на срп-

ском језику); 5) радну биографију - пожељно. 
Уз пријавни формулар и доказе о испуњености 
услова, кандидат доставља адресу пребива-
лишта и актуелни број телефона како би могао 
да се контактира. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе и доноси решење о избору кандидата у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и преко телефона 019/549-
920. Пријаве на оглас и потребну документа-
цију заједно са пријавним формуларом слати 
на адресу школе: ОШ „12. септембар“, Неготин, 
ТргЂорђа Станојевића бб или донети лично 
секретару школе. 

ОШ „12. СЕПТЕМБАР“
19250 Мајданпек, Пролетерска 49

тел. 030/588-000, 581-057

Наставник математике
са 88,88% радног времена

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање 
- према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи и Закону о основама система 
образовања и васпитања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
доставити: пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, диплому 
о поседовању одговарајућег образовања, пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020) и 
одредбама Закона о основама система образо-
вања и васпитања,); извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци), доказ о 
неосуђиваности (уверење из казнене евиден-
ције МУП-а да лице нема осуда), као и доказ о 
познавању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском 
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језику). Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Конкурсна комисија шко-
ле доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 (осам) дана. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да прило-
жи сву потребну документацију и достави шко-
ли лично или на адресу: ОШ „12. септембар”, 
Пролетерска 49, 19250 Мајданпек. Додатне 
информације о конкурсу могу се добити путем 
телефона: 030/588-000, 581-057 или 065/3583-
744 од секретара школе. 

ОШ „ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ”
19250 Мајданпек, Светог Саве 39

тел. 030/581-138, 588-105
www.staraskola-mpek.edu.rs
email: osvmpek@gmail.com

Наставник технике и технологије

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139. и чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
образовање („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 
и 27/2018 - други закон и 27/2018 (II) - дру-
ги закон, 10/19 и 6/20) и то: 1) да имају одго-
варајуће образовање, у складу Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и са чланом 139. и 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 
27/2018 - други закон и 27/2018 (ИИ) - други 
закон, 10/19 и 6/20), лице које је стекло одго-
варајуће високо образовање: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. Године, 2) да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење о томе 
као доказ доставља кандидат који буде изабран 
пре закључења уговора о раду); 3) да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да имају држављанство Републи-
ке Србије; 5) да знају језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (уколико одго-
варајуће 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). Кандидати 
уз пријаву треба да доставе следећа документа: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-

варајућем образовању (оверена копија не ста-
рија од 6 месеци) у складу са чланом 140. Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - други 
закон и 27/2018 (II) - други закон и 10/19) и 
према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС”, 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена копија не старија од 6 месеци);уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци (оригинал или оверена копија не ста-
рија од 6 месеци); доказ да кандидат није лице 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (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; потпи-
сану биографију. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (www.mpn.gov.rs), а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом, достављају школи. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле која утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе и доноси решење о избору кандидата у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Рок за 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 „Велимир Мар-
кићевић”, Светог Саве 39, 19250 Мајданпек, са 
назнаком За конкурс. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„СВЕТОЗАР РАДИЋ”

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

e-mail: ostekija@ptt.rs

Домар, мајстор одржавања

УСЛОВИ: Кандидати требају да испуњавају 
услове за пријем у радни однос прописане 
чланом 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/2017, 27/2018 – др. закони 10/2019 и 
6/2020) и то да: 1. имају одговарајуће образо-
вање 2. имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3. 
нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-

ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита; за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. имају 
држављанство Републике Србије. 5. зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати су дужни да поднесу следећа доку-
мента: одштампан и читко попуњен пријавни 
формулар (налази се на сајту Министарства 
просвете), ЦВ са кратком радном биографијом, 
диплому о стеченом образовању или уверење 
о дипломирању (оригинал или оверену фото-
копију), уверење надлежне полицијске управе 
о неосуђиваности и непостојању дискримина-
торног понашања, извод из МК рођених – нови 
образац (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење о држављанству не старији од 6 месе-
ци (оригинал или оверену фотокопију), доказ 
о познавању српског језика (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику). Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способност за рад са 
децом и ученицима достављају се пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаву са доказима о 
испуњености услова конкурса могу се поднети 
лично или поштом на адресу: Основна школа 
„Светозар Радић” Текија, Коче Анђелковића 65, 
19325 Текија, са назнаком „Пријава на конкурс”. 
Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве Комисија неће разматрати. 
Ближа обавештења могу се добити на телефон 
019/804-120. 

ЧАЧАК

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ИВАЊИЦА 
Миће Матовића 2
32250 Ивањица

Наставник српског језика  
и књижевности

УСЛОВИ: Рок за подношење пријаве: 8 дана 
Кандидати за послове наставника треба да 
испуњавају услове прописане чл. 139. и и 
стручну спрему прописану чланом. 140. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017): да има 
одговарајуће образовање за наставника или 
стручног сарадника за рад у школи у подручју 
рада којој припада Техничка школа и то: на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије, и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука. Лице мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета, на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да има дозволу за рад 
за наставника или стручног сарадника односно 
положен стручни испит за наставника установе; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
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и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик. Уз пријавни формулар за 
конкурс кандидати подносе следећу докумен-
тацију: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверен пре-
пис или оверену фотокопију уверења о поло-
женом испиту за лиценцу за наставника, вас-
питача, односно стручног сарадника; доказ о 
радном искуству у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; уверење о неосуђиваности 
из казнене евиденције Министарства надлежног 
за унутрашње послове, уверење из Суда опште 
надлежности да се против кандидата не води 
кривични поступак; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученици-
ма-лекарско уверење; уверење о држављан-
ству Републике Србије; извод из матичне књи-
ге рођених; потврду о радном стажу. Наведена 
документација не може бити старија од шест 
месеци. Кандидат може поднети и остала доку-
мента која могу послужити приликом доношења 
одлуке о избору (биографске податке, односно 
радну биографију, оквирни план рада за вре-
ме мандата, докази о поседовању организа-
ционих способности и др.). Кандидати у току и 
по завршетку поступка могу прегледати прис-
пелу документацију осталих кандидата у прос-
торијама школе. Рок за достављање пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Пријавни формулар попунити на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc одштампати и заједно са 
осталом потребном документацијом доставити 
на адресу Техничка школа, Миће Матовића бр. 
2. 32250 Ивањица, са назнаком „За конкурс”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона 032/661-000. Имајући у виду 
ваше разумевање унапред вам се захваљујемо. 

Наставник српског језика  
и књижевности

са 61% радног времена

УСЛОВИ: Рок за подношење пријаве: 8 дана. 
Кандидати за послове наставника треба да 
испуњавају услове прописане чл. 139. и и 
стручну спрему прописану чланом. 140. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017): да има 
одговарајуће образовање за наставника или 
стручног сарадника за рад у школи у подручју 
рада којој припада Техничка школа и то: на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије, и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука. Лице мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета, на основним студијама у 

трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да има дозволу за рад 
за наставника или стручног сарадника односно 
положен стручни испит за наставника установе; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик. Уз пријавни формулар за 
конкурс кандидати подносе следећу докумен-
тацију: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверен пре-
пис или оверену фотокопију уверења о поло-
женом испиту за лиценцу за наставника, вас-
питача, односно стручног сарадника; доказ о 
радном искуству у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; уверење о неосуђиваности 
из казнене евиденције Министарства надлежног 
за унутрашње послове, уверење из Суда опште 
надлежности да се против кандидата не води 
кривични поступак; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученици-
ма-лекарско уверење; уверење о држављан-
ству Републике Србије; извод из матичне књи-
ге рођених; потврду о радном стажу. Наведена 
документација не може бити старија од шест 
месеци. Кандидат може поднети и остала доку-
мента која могу послужити приликом доношења 
одлуке о избору (биографске податке, односно 
радну биографију, оквирни план рада за вре-
ме мандата, докази о поседовању организа-
ционих способности и др.). Кандидати у току и 
по завршетку поступка могу прегледати прис-
пелу документацију осталих кандидата у прос-
торијама школе. Рок за достављање пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Пријавни формулар попунити на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc одштампати и заједно са 
осталом потребном документацијом доставити 
на адресу Техничка школа, Миће Матовића бр. 
2. 32250 Ивањица, са назнаком „За конкурс”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона 032/661-000. „ Имајући у виду 
ваше разумевање унапред вам се захваљујемо. 

Наставник стручних предмета 
текстилне струке

УСЛОВИ: Рок за подношење пријаве: 8 дана 
Кандидати за послове наставника треба да 
испуњавају услове прописане чл. 139. и и 
стручну спрему прописану чланом. 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС бр. 88/2017): да има одгова-
рајуће образовање за наставника или стручног 
сарадника за рад у школи у подручју рада којој 
припада Техничка школа и то: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије, и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, студије дру-

гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука. Лице мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета, на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има дозволу за рад за 
наставника или стручног сарадника односно 
положен стручни испит за наставника установе; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
ско понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик. Кандидат за 
послове помоћних радника треба да испуњавају 
услове прописане чл. 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС бр. 88/2017): да има најмање први степен 
стручног образовања, да има психичку, физич-
ку 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторско понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик; Уз 
пријавни формулар за конкурс кандидати под-
носе следећу документацију: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверен препис или оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за лицен-
цу за наставника, васпитача, односно стручног 
сарадника; доказ о радном искуству у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; уверење о 
неосуђиваности из казнене евиденције Минис-
тарства надлежног за унутрашње послове, уве-
рење из Суда опште надлежности да се против 
кандидата не води кривични поступак; доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима - лекарско уверење; уве-
рење о држављанству Републике Србије; извод 
из матичне књиге рођених; потврду о радном 
стажу. Наведена документација не може бити 
старија од шест месеци. Кандидат може подне-
ти и остала документа која могу послужити при-
ликом доношења одлуке о избору (биографске 
податке, односно радну биографију, оквирни 
план рада за време мандата, докази о поседо-
вању организационих способности и др.). Кан-
дидати у току и по завршетку поступка могу 
прегледати приспелу документацију осталих 
кандидата у просторијама школе. Рок за дос-
тављање пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Пријавни формулар 
попунити на званичној интернет страници 
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Наука и образовање

Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc одштампати и заједно са осталом потреб-
ном документацијом доставити на адресу Тех-
ничка школа, Миће Матовића 2, 32250 Ивањи-
ца, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона 
032/661-000. Имајући у виду ваше разумевање 
унапред вам се захваљујемо. 

Наставник куварства  
са практичном наставом

УСЛОВИ: Рок за подношење пријаве: 8 дана. 
Кандидати за послове наставника треба да 
испуњавају услове прописане чл. 139. и и 
стручну спрему прописану чланом. 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС бр. 88/2017): да има одгова-
рајуће образовање за наставника или стручног 
сарадника за рад у школи у подручју рада којој 
припада Техничка школа и то: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије, и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука. Лице мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета, на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има дозволу за рад за 
наставника или стручног сарадника односно 
положен стручни испит за наставника установе; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик. Уз пријавни формулар за 
конкурс кандидати подносе следећу докумен-
тацију: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверен пре-
пис или оверену фотокопију уверења о поло-
женом испиту за лиценцу за наставника, вас-
питача, односно стручног сарадника; доказ о 
радном искуству у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; уверење о неосуђиваности 
из казнене евиденције Министарства надлежног 
за унутрашње послове, уверење из Суда опште 
надлежности да се против кандидата не води 
кривични поступак; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученици-
ма-лекарско уверење; уверење о држављан-
ству Републике Србије; извод из матичне књи-
ге рођених; потврду о радном стажу. Наведена 
документација не може бити старија од шест 
месеци. Кандидат може поднети и остала доку-
мента која могу послужити приликом доношења 
одлуке о избору (биографске податке, односно 

радну биографију, оквирни план рада за вре-
ме мандата, докази о поседовању организа-
ционих способности и др.). Кандидати у току и 
по завршетку поступка могу прегледати прис-
пелу документацију осталих кандидата у прос-
торијама школе. Рок за достављање пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Пријавни формулар попунити на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког razvoja http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc одштампати и заједно са 
осталом потребном документацијом достави-
ти на адресу Техничка школа, Миће Матовића 
2, 32250 Ивањица, са назнаком „За конкурс”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона 032/661-000. Имајући у виду 
ваше разумевање унапред вам се захваљујемо. 

Референт за правне и 
административне послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Рок за подношење пријаве: 8 дана. 
Кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чл. 139. и и стручну спрему прописа-
ну чланом. 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017): да има одговарајуће образовање 
(VI степен стручне спреме). да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски језик. Уз пријавни формулар за конкурс 
кандидати подносе следећу документацију: 
оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; оверен препис или 
оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за лиценцу за наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника; доказ о радном 
искуству у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; уверење о неосуђиваности из каз-
нене евиденције Министарства надлежног за 
унутрашње послове, уверење из Суда опште 
надлежности да се против кандидата не води 
кривични поступак; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученици-
ма-лекарско уверење; уверење о држављан-
ству Републике Србије; извод из матичне књи-
ге рођених; потврду о радном стажу. Наведена 
документација не може бити старија од шест 
месеци. Кандидат може поднети и остала доку-
мента која могу послужити приликом доношења 
одлуке о избору (биографске податке, односно 
радну биографију, оквирни план рада за вре-
ме мандата, докази о поседовању организа-
ционих способности и др.). Кандидати у току и 
по завршетку поступка могу прегледати прис-
пелу документацију осталих кандидата у прос-
торијама школе. Рок за достављање пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Пријавни формулар попунити на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја http://www.mpn.

gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc одштампати и заједно са 
осталом потребном документацијом достави-
ти на адресу Техничка школа, Миће Матовића 
2, 32250 Ивањица, са назнаком „За конкурс”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона 032/661-000. Имајући у виду 
ваше разумевање унапред вам се захваљујемо. 

Техничар за инвестиционо 
(техничко) одржавање уређаја  

и опреме
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 139. и и стручну спрему про-
писану чланом. 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС 
бр. 88/2017): да има одговарајуће образовање 
(VII степен стручне спреме). да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторско понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик. Уз пријавни формулар за конкурс 
кандидати подносе следећу документацију: 
оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; оверен препис или 
оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за лиценцу за наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника; доказ о радном 
искуству у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; уверење о неосуђиваности из 
казнене евиденције Министарства надлежног 
за унутрашње послове, уверење из Суда опште 
надлежности да се против кандидата не води 
кривични поступак; доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са учени-
цима-лекарско уверење; уверење о држављан-
ству Републике Србије; извод из матичне 
књиге рођених; потврду о радном стажу. Наве-
дена документација не може бити старија од 
шест месеци. Кандидат може поднети и оста-
ла документа која могу послужити приликом 
доношења одлуке о избору (биографске подат-
ке, односно радну биографију, оквирни план 
рада за време мандата, докази о поседовању 
организационих способности и др.). Кандидати 
у току и по завршетку поступка могу прегле-
дати приспелу документацију осталих кандида-
та у просторијама школе. Рок за достављање 
пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у листу „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Пријавни формулар попунити 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc одштампати и 
заједно са осталом потребном документацијом 
доставити на адресу Техничка школа, Миће 
Матовића 2, 32250 Ивањица, са назнаком „За 
конкурс „. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе и преко телефона 032/661-000. „ 
Имајући у виду ваше разумевање унапред вам 
се захваљујемо. 
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УСЛОВИ: Кандидат за послове помоћних рад-
ника треба да испуњавају услове прописане чл. 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017): да 
има најмање први степен стручног образовања, 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик; Уз пријавни формулар за 
конкурс кандидати подносе следећу докумен-
тацију: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверен пре-
пис или оверену фотокопију уверења о поло-
женом испиту за лиценцу за наставника, вас-
питача, односно стручног сарадника; доказ о 
радном искуству у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; уверење о неосуђиваности 
из казнене евиденције Министарства надлежног 
за унутрашње послове, уверење из Суда опште 
надлежности да се против кандидата не води 
кривични поступак; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученици-
ма-лекарско уверење; уверење о држављан-
ству Републике Србије; извод из матичне књи-
ге рођених; потврду о радном стажу. Наведена 
документација не може бити старија од шест 
месеци. Кандидат може поднети и остала доку-
мента која могу послужити приликом доношења 
одлуке о избору (биографске податке, односно 
радну биографију, оквирни план рада за вре-
ме мандата, докази о поседовању организа-
ционих способности и др.). Кандидати у току и 
по завршетку поступка могу прегледати прис-
пелу документацију осталих кандидата у прос-
торијама школе. Рок за достављање пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Пријавни формулар попунити на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc одштампати и заједно са 
осталом потребном документацијом достави-
ти на адресу Техничка школа, Миће Матовића 
2, 32250 Ивањица, са назнаком „За конкурс”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона 032/661-000. Имајући у виду 
ваше разумевање унапред вам се захваљујемо. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I” 

32300 Горњи Милановац, Хероја Дражевића 2 

Наставник физике
са 70% радног времена

Наставник немачког језика

Обавештење о продужењу рока за подношење 
пријава на конкурс на основу инструкције 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја. Рок за пријаву кандидата на кон-

курс објављен 18. 03. 2020. године у публи-
кацији „Послови” за пријем у радни однос на 
неодређено време наставника физике са 70% 
радног времена и наставника немачког језика 
са 100% радног времена, продужава се 30 дана 
од дана престанка ванредног стања, односно 
рок за подношење пријава истиче 06. 06. 2020. 
године. 

МАШИНСКО-САОБРАЋАЈНА ШКОЛА 
32000 Чачак, Др Драгише Мишовића 146 

Професор уметничке групе  
предмета (вајар)

УСЛОВИ: Одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140. и 141. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечених на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова, односно одговарајућу врсту и сте-
пен стручне спреме у складу са правилником 
о степену и врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама за одговарајући предмет; 
држављанство Републике Србије; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, знање 
језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад; зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпити рад. Докази о испуњености 
услова (уз пријавни формулар): 1. оригинал 
или оверена копија уверења о одговарајућем 
образовању; 2 . оригинал или оверена копија 
уверења о држављанству Републике Србије, 
3. потврду не старију од 6 месеци, да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. доказ о знању језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
- овај доказ доставља само онај кандидат који 
одговарајуће високо образовање није стекао на 
српском језику. Доказ који се односи на пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима није саставни део пријаве на 
конкурс од стране кандидата, већ се прибавља 
пре закључења уговора о раду. Кандидати су 
дужни да попуне пријавни формулар (навести 
радно место на које се конкурише) који се може 
наћи на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs) и да документацију која 
доказује испуњеност услова конкурса, заједно 
са одштампаним пријемним формуларом доста-
ве школи са назнаком „За конкурсну комисију”. 

Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене пријаве, пријаве без 
попуњеног пријавног формулара и пријаве без 
доказа о испуњавању свих услова конкурса, као 
и пријаве са неовереном доментацијом у прило-
гу, неће се разматрати. Пријаве слати на адре-
су школе: Машинско-саобраћајна школа Чачак, 
Др Драгише Мишовића 146 или донети лично 
у просторије школе, радним даном од 8. 00 до 
13 часова. 

ПРЕХРАМБЕНО-УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА

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

Наставник предметне наставе  
- хемија

Обавештење о продужењу рока за подношење 
пријава на конкурс на основу инструкције 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Продужава се рок за подношење прија-
ва на конкурс објављен дана 11. 3. 2020. године 
у листу „Послови” за пријем у радни однос на 
неодређено време, за радно место наставник 
предметне наставе - хемија, са обимом рад-
ног времена из објављеног конкурса. Рок за 
подношење пријава на конкурс, продужава се 
30 дана од дана престанка ванредног стања, 
односно до 06. јуна 2020. године. 

ПРЕХРАМБЕНО-УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА

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

Наставник предметне наставе  
- физика

са 70% радног времена

УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1. 
одговарајуће образовање, и то: одговарајуће 
образовање у складу са Правилник о степе-
ну и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Службеном 
гласнику РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-
II, 13/2018, 7/2019 и 2/20) стечено: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 оства-
рује на српском језику. ДОКАЗИ о испуњености 
услова који се достављају уз пријавни форму-
лар: 1. оригинал или оверена копија дипломе о 
одговарајућем образовању; 2. потврду да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
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дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, издат по објављивању кон-
курса; 3. уверење о држављанству Републике 
Србије; 4. доказ о знању језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад доставља само 
онај кандидат који одговарајуће високо образо-
вање није стекао на српском језику. Услов под 
бројем 2. - да запослени поседује психичку спо-
собност за рад проверава се тако што се канди-
дати који буду изабрани у ужи избор у року од 
8 дана упућују на психолошку процену способ-
ности 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 кан-
дидати достављају и CV. Кандидати су дужни 
да попуне пријавни формулар (навести радно 
место на које се конкурише) који се може наћи 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs). Пријавни формулар и потребну 
документацију треба послати на адресу школе: 
Стоје Тошић 23, 32000 Чачак или предати лично 
у просторије школе, радним даном од 8. 00 до 
13 часова, у затвореној коверти са назнаком „За 
конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве, неће се разматрати. 

ОСНОВНА ШКОЛА „БОЖО ТОМИЋ”
Пријевор, 32205 Трбушани

тел. 032/88-33-11

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
за 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05... 
75/14 и 13/17 - одлука УС и 95/18 - аутентично 
тумачење), испуњава и посебне услове пропи-
сане чланом 140 а у вези са чланом 139 став 
1. тачка 1) Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18- други закон, 10/19 и 6/20), кандидат за 
дипломираног економисту за финансијско-ра-
чуноводствене послове, треба да има високо 
образовање економске струке (мастер или спе-
цијалиста академских или струковних студија), 
високо образовање стечено на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005, године (дипломи-
рани економиста). Радно искуство у струци за 
дипломираног економисту за финансијско-рачу-
новодствене послове је шест месеци. 

ОСТАЛО: Кандидат треба и да: има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-

ним правом, без обзира на изречену санкцију, 
и да за њега није у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање; има држављан-
ство Републике Србије. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја и потребну документацију зајед-
но са одштампаним формуларом достављају 
овој установи. Уз пријавни формулар канди-
дати достављају следећу документацију: ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о 
завршеном одговарајућем захтеваном образо-
вању; извод из матичне књиге рођених - ориги-
нал или оверену фотокопију; уверење из суда 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак, донета наредба о спровођењу истра-
ге, покренута оптужница или донето решење о 
одређивању притвора - не старије од 6 месеци; 
уверење из казнене евиденције МУП-а да није 
осуђиван правноснажном пресудом за наведе-
на кривична дела из члана 139 став 1. тачка 3) 
Закона о основама система образовања и вас-
питања - не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о држављанству 
- оригинал или оверена фотокопија. Уз пријав-
ни формулар кандидат доставља и биографске 
податке, односно радну биографију (CV), тачну 
адресу пребивалишта - очитану личну карту и 
број фиксног или мобилног телефона и потвр-
ду о радном искуству. У поступку одлучивања 
о избору кандидата Конкурсна комисија врши 
ужи избор кандидата, које упућује на претходну 
проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна Служ-
ба за запошљавање, применом стандардизо-
ваних поступака. Лекарско уверење као доказ 
доставља кандидат који буде изабран пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријаве 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве се подносе непосредно или путем 
поште на напред наведену адресу школе, са 
назнаком „Конкурс за пријем у радни однос” и 
за које послове. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Одлука о избору 
кандидата донеће се у законском року. По завр-
шетку конкурса примљена документација се не 
враћа кандидатима. 

Секретар установе
за 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које испуњава услове 
прописане чл. 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања: 1) да има одго-
варајуће образовање и то; - образовање из 
области правних наука у складу са чл. 140 став 
1. Закона о основама система образовања и 
васпитања, стечено на: студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије); 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије и 5) да зна српски језик. Кандидат који 
буде изабран дужан је да у року од две године 
од дана заснивања радног односа положи испит 

за лиценцу за секретара. Кандидат који има 
положен стручни испит за секретара, право-
судни или стучни испит за запослене у органи-
ма државне управе или државни стручни испит, 
сматра се да има лиценцу за секретара. Кан-
дидат је дужан да попуни пријавни формулар 
који се може преузети на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Уз попуњен пријавни фор-
мулар и кратку биографију, кандидат подноси 
следећу документацију, као доказ испуњености 
услова за пријем у радни однос: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; оригинал или оверену 
фотокопију уверења из казнене евиденције из 
чл. 139 ст. 1 тач. 3. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања - издато након 
објављивања конкурса; извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству Републи-
ке Србије; оригинал или оверену фотокопију 
лиценце за секретара, уверења о положеном 
стручном испиту за секретара, правосудном 
или стручном испиту за запослене у органима 
државне управе или државном стручном испиту 
(уколико кандидат то поседује) и доказ о знању 
српског језика издат од одговарајуће установе 
(подноси кандидат који образовање није стекао 
на српском језику). Услов да кандитат поседује 
психичку способност за рад са децом проверава 
се тако што се кандидати који буду изабрани 
у ужи избор у року од 8 дана упућују на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Доказ који се односи на физичку и 
здравствену способност за рад са децом при-
бавља се пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом 
достављају се поштом на адресу: Основна шко-
ла „Божо Томић” Пријевор, 32205 Трбушани или 
непосредном предајом у просторијама управе 
школе, радним даном од 8. 00 до 13. 00 часова, 
у затвореној коврти са назнаком: „Пријава на 
конкурс за радно место - секретар установе - не 
отварати”. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. По завр-
шетку конкурса примљена документација се не 
враћа кандидатима. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА  
„ЈОВАН ЖУЈОВИЋ”

32300 Горњи Милановац, Вука Караџића 3
тел. 032/713-320

Наставник стручних предмета  
у подручју рада Машинство  

и обрада метала
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у подручју рада Машинство и обра-
да метала („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник број 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 
3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/19 - испр, 
9/2019 и 2/2020); а) да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима: б) да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; в) да 
имају држављанство Републике Србије; г) знају 
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српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампа-
ни пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним и својеручно 
потписаним пријавним формуларом достављају 
школи. Уз пријаву на конкурс кандидати дос-
тављају: доказ о одговарајућем образовању у 
складу са условима из тачке 1, 2 или 3 (ове-
рену копију дипломе), као и уверење о неос-
уђиваности из казнене евиденције МУП-а РС 
(оригинал - да није старији од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија - не старија од шест месеци - 
само учесник конкурса који је променио пре-
зиме после издавања уверење, односно дипло-
ме), уверење о држављанству (оригинал или 
оверена копија, не старија од шест месеци), 
доказ о знању српског језика достављају само 
кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима достављају изабрани кан-
дидати пре закључења уговора о раду. Канди-
дати који испуњавају услове за оглашено радно 
место, а чије су пријаве благовремене, потпуне 
и који буду изабрани у ужи избор, биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима код Националне службе 
за запошљавање. Одлуку о избору кандидата 
донеће конкурсна комисија, након добијања 
резултата психолошке процене кандидата, у 
року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Разговор са кандидатима ће се 
обавити у просторијама Техничке школе „Јован 
Жујовић”, с тим што ће кандидати о датуму и 
времену разговора бити обавештени на број 
контакт телефона који су навели у својим 
пријавама. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
на конкурс доставити лично или поштом на 
адресу: Техничка школа „Јован Жујовић”, В. 
Караџића 3, 32300 Горњи Милановац. 

Наставник математике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр, 13/2016, 
2/2017, 13/2018, 7/2019 и 2/2020) - наставник 
математике; а) да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима: б) да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; в) да 
имају држављанство Републике Србије; г) знају 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампа-
ни пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним и својеручно 
потписаним пријавним формуларом достављају 
школи. Уз пријаву на конкурс кандидати дос-

тављају: доказ о одговарајућем образовању у 
складу са условима из тачке 1, 2 или 3 (ове-
рену копију дипломе), као и уверење о неос-
уђиваности из казнене евиденције МУП-а РС 
(оригинал - да није старији од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија - не старија од шест месе-
ци - само учесник конкурса који је променио 
презиме после издавања уверење, односно 
дипломе), уверење о држављанству (оригинал 
или оверена копија, не старија од шест месе-
ци), доказ о знању српског језика достављају 
само кандидати који одговарајуће образо-
вање нису стекли на српском језику. Уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима достављају 
изабрани кандидати пре закључења уговора 
о раду. Кандидати који испуњавају услове за 
оглашено радно место, а чије су пријаве бла-
говремене, потпуне и који буду изабрани у ужи 
избор, биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима код 
Националне службе за запошљавање. Одлуку о 
избору кандидата донеће конкурсна комисија, 
након добијања резултата психолошке про-
цене кандидата, у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Разговор 
са кандидатима ће се обавити у просторијама 
Техничке школе „Јован Жујовић”, с тим што ће 
кандидати о датуму и времену разговора бити 
обавештени на број контакт телефона који су 
навели у својим пријавама. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве на конкурс доста-
вити лично или поштом на адресу: Техничка 
школа „Јован Жујовић”, В. Караџића 3, 32300 
Горњи Милановац. 

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа; а) да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима: б) да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; в) 
да имају држављанство Републике Србије; г) 
знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампа-
ни пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним и својеручно 
потписаним пријавним формуларом достављају 
школи. Уз пријаву на конкурс кандидати дос-
тављају: доказ о одговарајућем образовању у 
складу са условима из тачке 1, 2 или 3 (ове-
рену копију дипломе), као и уверење о неос-
уђиваности из казнене евиденције МУП-а РС 
(оригинал - да није старији од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија - не старија од шест месеци - 
само учесник конкурса који је променио пре-
зиме после издавања уверење, односно дипло-
ме), уверење о држављанству (оригинал или 
оверена копија, не старија од шест месеци), 
доказ о знању српског језика достављају само 
кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 

децом и ученицима достављају изабрани кан-
дидати пре закључења уговора о раду. Канди-
дати који испуњавају услове за оглашено радно 
место, а чије су пријаве благовремене, потпуне 
и који буду изабрани у ужи избор, биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима код Националне службе 
за запошљавање. Одлуку о избору кандидата 
донеће конкурсна комисија, након добијања 
резултата психолошке процене кандидата, у 
року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Разговор са кандидатима ће се 
обавити у просторијама Техничке школе „Јован 
Жујовић”, с тим што ће кандидати о датуму и 
времену разговора бити обавештени на број 
контакт телефона који су навели у својим 
пријавама. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
на конкурс доставити лично или поштом на 
адресу: Техничка школа „Јован Жујовић”, В. 
Караџића 3, 32300 Горњи Милановац. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МОЈЕ ДЕТИЊСТВО”
32000 Чачак, Немањина бб

Домар
2 извршиоца

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 психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски језик. Докази о испуњености услова из тач. 
1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из тач. 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати за радно место 
домара потребно је да поседују средње обра-
зовање, III и IV степен стручне спреме, елек-
тро, машинске или грађевинске струке, возачки 
испит Б категорије, радно искуство од 3 године 
на пословима молера, котлара или водоинста-
латера, стручни испит за руковање парним кот-
ловима и посудама под притиском (за послове 
руковања постројењем у котларници), положен 
испит за противпожарну заштиту. Уз попуњен 
пријавни формулар доступан на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и кратку биогра-
фију, кандидат подноси следећу документацију: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старији од 6 месе-
ци 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 
старији од 3 месеца од дана објављивања кон-
курса); и доказ о знању српског језика, издат 
од одговарајуће установе, подноси кандидат 
који образовање није стекао на српском јези-
ку. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
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се разматрати. Пријаве са потребном докумен-
тацијом се достављају у року од 8 (осам) дана 
од дана објављивања конкурса, на адресу: 
Предшколска установа „Моје детињство” Чачак, 
Немањина бб, са назнаком „Пријава на конкурс 
- не отварати”, уз обавезну назнаку за које рад-
но место се конкурише. 

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
Господар Јованова 1

32000 Чачак

Наставник економске групе 
предмета

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат може да буде примљен у 
радни однос под условима: 1) да има одго-
варајуће високо образовање, стечено: а) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) или б) на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
ц) да има одговарајуће високо образовање 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Економија, право и админи-
страција (у „Службеном гласнику РС - Про-
светни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 
1/2019 и 9/2019); 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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; 4. Докази о 
испуњености услова из тачке 3. овог конкурса 
под 1) и 3)-5) саставни су део пријаве на кон-
курс и подносе се у виду оверених фотокопија, 
а доказ под 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. 5. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар, који 
могу наћи на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, а документацију из 
тачке 4) овог конкурса, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи 
најкасније у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. 6. Кандидати који буду изабра-
ни у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. 7. Решење о избору кандида-
та донеће конкурсна комисија, у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. 8. Пријавни формулар и потребну 
документацију треба послати на адресу школе: 
Економска школа, Господар Јованова 1, 32000 
Чачак или предати лично. Због достављања 
обавештења, одлука и позива за разговор нео-
пходно је да кандидат у пријави наведе тачне 
контакт податке. 9. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе, на 
телефон: 032/344-793. 

ГИМНАЗИЈА У ЧАЧКУ 
Жупана Страцимира 1

32000 Чачак

Наставник математике

Наставник немачког језика

УСЛОВИ: Обавештење о продужењу рока 
за подношење пријава на конкурс на осно-
ву инструкције Министарства просвете, нау-
ке 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 рад-
но време наставника математике и наставника 
немачкој језика. Рок за подношење пријава на 
конкурс продужава се 30 дана од дана престан-
ка ванредног стања, односно до 06. јун 2020. 
године, када истиче рок за пријаву на конкурс. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„МИЋО МАТОВИЋ”

32253 Брезова, Катићи бб
тел. 032/5873-305

е-mail: oskatici@mts.rs

Наставник физичког васпитања

УСЛОВИ: Кандидат треба да поред општих 
услова предвиђених Законом о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 
13/17 - одлука УС) испуњава услове прописан 
чл. 139. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018, 10/19 - др. закон и 6/20). Кандидат 
треба и: 1) да има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 140 и 142 Законао основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања настаника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18 и 11/19); 
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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
(налази се на сајту Министарства просвете), а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним формуларом достављају установи. Доказ 
о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 
подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о 
испуњености услова из тачке 2 пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти поред биографије треба да приложе (у ори-
гиналу или оверене копије): диплому о стече-
ном образовању, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених, извод из казнене евиденције - при-
бавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе, доказ о 
познавању српског језика и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад само канди-
дат који није стекао диплому на српском јези-
ку, доказ да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-

но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова (наставник који 
је у току студија положио испит из педагогије и 
психологије или положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу сматра се да има наведено 
образовање из чл. 142 ст. 1 Закона). Пријаве 
слати на наведену адресу школе, са назнаком 
„За конкурс”, у року од 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Лице задужено 
за давање додатних информација о конкурсу је 
секретар школе. Контакт телефони: 032/5873-
305 и 065 88 48 303. 

Наставник математике
са 88,89% норме

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да поред општих 
услова предвиђених Законом о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 
13/17 - одлука УС) испуњава услове прописан 
чл. 139. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018, 10/19 - др. закон и 6/20). Кандидат 
треба и: 1) да има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 140 и 142 Законао основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања настаника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18 и 11/19); 
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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
(налази се на сајту Министарства просвете), а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним формуларом достављају установи. Доказ о 
испуњености услова из тачка 1, 3, 4, и 5 подно-
се се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуње-
ности услова из тачке 2 пре закључења уго-
вора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати 
поред биографије треба да приложе (у ори-
гиналу или оверене копије): диплому о стече-
ном образовању, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених, извод из казнене евиденције - при-
бавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе, доказ о 
познавању српског језика и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад само канди-
дат који није стекао диплому на српском јези-
ку, доказ да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова (наставник који 
је у току студија положио испит из педагогије и 
психологије или положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу сматра се да има наведено 
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образовање из чл. 142 ст. 1 Закона). Пријаве 
слати на наведену адресу школе, са назнаком 
„За конкурс”, у року од 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Лице задужено 
за давање додатних информација о конкурсу је 
секретар школе. Контакт телефони: 032/5873-
305 и 065/8848-303. 

Наставник физике
са 60% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да 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) испуњава услове 
прописане чл. 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018, 10/19 - др Закон и 6/20). 
Кандидат треба и: 1) да има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 и 142 Законао 
основама система образовања и васпитања и 
Правилником о степену и врсти образовања 
настаника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/18 и 11/19); 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
(налази се на сајту Министарства просвете), а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним формуларом достављају установи. Доказ о 
испуњености услова из тачка 1, 3, 4 и 5 подно-
се се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуње-
ности услова из тачке 2 пре закључења уго-
вора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати 
поред биографије треба да приложе (у ориги-
налу или оверене копије): диплому о стече-
ном образовању, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених, извод из казнене евиденције - при-
бавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе, доказ о 
познавању српског језика и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад само канди-
дат који није стекао диплому на српском јези-
ку, доказ 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 психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова (наставник који 
је у току студија положио испит из педагогије 
и психологије или положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу сматра се да има 
наведено образовање из чл. 142 ст. 1 Зако-
на). Пријаве слати на наведену адресу школе, 
са назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Лице задужено за давање додатних инфор-
мација о конкурсу је секретар школе. Контакт 
телефони: 032/5873-305 и 065/8848-303. 

Наставник енглеског језика
са 58% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да поред општих 
услова предвиђених Законом о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 
13/17 - одлука УС) испуњава услове прописане 
чл. 139. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018, 10/19 - др Закон и 6/20). Кандидат 
треба и: 1) да има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 140 и 142 Законао основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања настаника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18 и 11/19); 
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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
(налази се на сајту Министарства просвете), а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним формуларом достављају установи. Доказ о 
испуњености услова из тачка 1, 3, 4 и 5 подно-
се се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуње-
ности услова из тачке 2 пре закључења уго-
вора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати 
поред биографије треба да приложе (у ори-
гиналу или оверене копије): диплому о стече-
ном образовању, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених, извод из казнене евиденције - при-
бавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе, доказ о 
познавању српског језика и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад само канди-
дат који није стекао диплому на српском јези-
ку, доказ да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова (наставник који 
је у току студија положио испит из педагогије и 
психологије или положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу сматра се да има наведено 
образовање из чл. 142 ст. 1 Закона). Пријаве 
слати на наведену адресу школе, са назнаком 
„За конкурс”, у року од 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Лице задужено 
за давање додатних информација о конкурсу је 
секретар школе. Контакт телефони: 032/5873-
305 и 065/8848-303. 

Наставник музичке културе
са 50% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да поред општих 
услова предвиђених Законом о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 
13/17 - одлука УС) испуњава услове прописане 
чл. 139. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018, 10/19 - др Закон и 6/20). Кандидат 

треба и: 1) да има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 140 и 142 Законао основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања настаника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18 и 11/19); 
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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
(налази се на сајту Министарства просвете), а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним формуларом достављају установи. Доказ о 
испуњености услова из тачка 1, 3, 4 и 5 подно-
се се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуње-
ности услова из тачке 2 пре закључења уго-
вора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати 
поред биографије треба да приложе (у ори-
гиналу или оверене копије): диплому о стече-
ном образовању, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених, извод из казнене евиденције - при-
бавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе, доказ о 
познавању српског језика и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад само канди-
дат који није стекао диплому на српском јези-
ку, доказ да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова (наставник који 
је у току студија положио испит из педагогије и 
психологије или положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу сматра се да има наведено 
образовање из чл. 142 ст. 1 Закона). Пријаве 
слати на наведену адресу школе, са назнаком 
„За конкурс”, у року од 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Лице задужено 
за давање додатних информација о конкурсу је 
секретар школе. Контакт телефони: 032/5873-
305 и 065/8848-303. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„СРЕТЕН ЛАЗАРЕВИЋ”

32252 Прилике 
тел. 032/5462-106

Професор француског језика
за 55,56% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава усло-
ве из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017) и то да: 1) има одговарајуће образо-
вање; 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
3) није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
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злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије. Кандидат подноси писану молбу 
школи у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене 
понуде неће се узети у разматрање приликом 
одлучивања о избору кандидата конкурса. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„КИРИЛО САВИЋ”

Кирила Савића бб, Ивањица
тел. 032/5661-209

Професор српског језика  
и књижевности

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве у складу са чл. 139, 140, 141 став 7 и 142 
став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 
- др. закон и 6/2020) и има одговарајуће обра-
зовање, 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, 2/16, 
11/16, 2/17 и 3/17). Уз пријаву на конкурс кан-
дидати достављају следећу документацију: 1) 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; 2) лекарско уверење да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду); 3) доказ 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
5) извод из матичне књиге рођених; 6) доказ о 
познавању српског језика као језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (подносе 
кандидати који нису стекли средње, више или 
високо образовање на српском језику). 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Подносе се оверене фотокопије и исте се 
не враћају кандидатима. Неблаговремене и 
непотуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаву са документима слати на адресу школе 
или лично предати у секретаријат школе, сва-
ког радног дана, у времену од 09. 00 до 13. 00 
часова. Ближе информације могу се добити на 
број телефона: 032/5661-209, сваким радним 
даном од 09. 00 до 13. 00 часова. 

Професор физичког васпитања
за 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве у складу са чланом 139, 140, 141 став 7 и 

142 став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 
- др. закон и 6/2020) и има одговарајуће обра-
зовање, 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, 
2/16, 11/16, 2/17 и 3/17). Уз пријаву на кон-
курс кандидати достављају следећу документа-
цију: 1) оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; 2) лекарско уверење да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду); 
3) доказ да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) уве-
рење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); 5) извод из матичне књи-
ге рођених; 6) доказ о познавању српског јези-
ка као језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад (подносе кандидати који нису 
стекли средње, више или високо образовање 
на српском језику). 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Подносе се оверене фотокопије и исте се 
не враћају кандидатима. Неблаговремене и 
непотуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаву са документима слати на адресу школе 
или лично предати у секретаријат школе, сва-
ког радног дана у времену од 09. 00 до 13. 00 
часова. Ближе информације могу се добити на 
број телефона: 032/5661-209, сваким радним 
даном од 09. 00 до 13. 00 часова. 

Професор математике

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве у складу са чланом 139, 140, 141 став 7 и 
142 став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 
- др. закон и 6/2020) и има одговарајуће обра-
зовање, 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, 
2/16, 11/16, 2/17 и 3/17). Уз пријаву на кон-
курс кандидати достављају следећу документа-
цију: 1) оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; 2) лекарско уверење да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду); 
3) доказ да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-

ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) уве-
рење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); 5) извод из матичне књи-
ге рођених; 6) доказ о познавању српског јези-
ка као језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад (подносе кандидати који нису 
стекли средње, више или високо образовање 
на српском језику). 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Подносе се оверене фотокопије и исте се 
не враћају кандидатима. Неблаговремене и 
непотуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаву са документима слати на адресу шко-
ле или лично предати у секретаријат школе, 
сваког радног дана, од 09. 00 до 13. 00 часо-
ва. Ближе информације могу се добити на број 
телефона: 032/5661-209, сваког радног дана од 
09. 00 до 13. 00 часова. 

Професор разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве у складу са чланом 139, 140, 141 став 7 и 
142 став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 
- др. закон и 6/2020) и има одговарајуће обра-
зовање, 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, 
2/16, 11/16, 2/17 и 3/17). Уз пријаву на кон-
курс кандидати достављају следећу документа-
цију: 1) оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; 2) лекарско уверење да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду); 
3) доказ да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) уве-
рење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); 5) извод из матичне књи-
ге рођених; 6) доказ о познавању српског јези-
ка као језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад (подносе кандидати који нису 
стекли средње, више или високо образовање 
на српском језику). 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Подносе се оверене фотокопије и исте се 
не враћају кандидатима. Неблаговремене и 
непотуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаву са документима слати на адресу шко-
ле или лично предати у секретаријат школе, 
сваког радног дана, од 09. 00 до 13. 00 часо-
ва. Ближе информације могу се добити на број 
телефона: 032/5661-209, сваким радним даном 
од 09. 00 до 13. 00 часова. 
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Наука и образовање

Домар - мајстор одржавања (ложач)
за 75% радног времена

УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме 
(бравар, машинбравар, електричар, водоинста-
латер и сл.). 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Подносе се оверене фотокопије и исте се 
не враћају кандидатима. Неблаговремене и 
непотуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаву са документима слати на адресу шко-
ле или лично предати у секретаријат школе, 
сваког радног дана, од 09. 00 до 13. 00 часо-
ва. Ближе информације могу се добити на број 
телефона: 032/5661-209, сваким радним даном 
од 09. 00 до 13. 00 часова. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ВУЧИЋ ВЕЛИЧКОВИЋ”

32255 Међуречје

Наставник српског језика
94,44% радног времена

УСЛОВИ: услови прописани чл. 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и то: 1. да кандидат има одговарајуће 
образовање - према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и васпи-
тача у стручним школама; 2. лице које је стекло 
академско звање мастер, мора имати претходно 
завршене основне академске студије; 3. да има 
држављанство РС; 4. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 5. да није осуђивано правос-
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 кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са Законом 
утврђено дискриминаторно понашање; 6. да 
зна српски језик на коме се обавља образов-
но-васпитни рад. Уз пријавни формулар, преу-
зет на инетрнет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, кандидати су 
дужни да приложе одговарајућу документацију 
којом доказују испуњеност прописаних услова 
и то: 1. оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању (канди-
дати који су стекли академско звање мастер, 
достављају и оверену фотокопију дипломе са 
основних академских студија); 2. уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), ориги-
нал или оверену фотокопију; 3. уверење о нео-
суђиваности из МУП-а (не старије од 6 месе-
ци), оригинал или оверену копију; 4. лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (доказ подно-
си изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду); 5. кратка биографија (CV); 6. доказ о 
знању српског језика подносе само кандидати 
који образовање нису стекли на српском јези-
ку. Рок за пријављивање на конкурс је 8 (осам) 
дана од дана објављивања конкурса. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званич-
ној инернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а конкурсну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 

формуларом, достављају установи. Пријаве и 
приложена документација се не враћају. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се размат-
рати. Фотокопије докумената које нису оверене 
од надлежног органа неће се узимати у обзир. 
Пријаве слати на адресу: ОШ „Вучић Величко-
вић”, 32255 Међуречје. 

Наставник физичког васпитања
65% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове про-
писане чл. 139. и 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и то: 1. да има 
одговарајуће образовање - према Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадни-
ка и васпитача у стручним школама; 2. лице 
које је стекло академско звање Мастер, мора 
имати претходно завршене основне академске 
студије; 3. да има држављанство РС; 4. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 5. да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са Законом утврђено дискрими-
наторно понашање; 6. да зна српски језик на 
коме се обавља образовно васпитни рад. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 (осам) дана 
од дана објављивања конкурса. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
инернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а конкурсну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају установи. Пријаве 
и приложена документација се не враћају. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве, неће се 
разматрати. Фотокопије докумената, које нису 
оверене од надлежног органа, неће се узимати 
у обзир. Пријаве слати на адресу: ОШ „Вучић 
Величковић”, 32255 Међуречје. 

Стручни сарадник - педагог
50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове пропи-
сане чланом 139. и 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и то: 1. да има 
одговарајуће образовање - према Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама; 2. лице 
које је стекло академско звање Мастер, мора 
имати претходно завршене основне академске 
студије; 3. да има држављанство РС; 4. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 5. да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
Законом утврђено дискриминаторно понашање; 
6. да зна српски језик на коме се обавља обра-
зовно васпитни рад. Уз пријавни формулар, 

преузет на интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, канди-
дати су дужни да приложе одговарајућу доку-
ментацију којом доказују испуњеност прописа-
них услова и то: 1. оверен препис-фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(кандидати који су стекли академско звање мас-
тер, достављају и оверену фотокопију дипломе 
са основних академских студија); 2. уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), ориги-
нал или оверену фотокопију; 3. уверење о нео-
суђиваности из МУП-а (не старије од 6 месе-
ци), оригинал или оверену копију; 4. лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (доказ подно-
си изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду); 5. кратка биографија (CV); 6. доказ о 
знању српског језика подносе само кандидати 
који образовање нису стекли на српском јези-
ку. Рок за пријављивање на конкурс је 8 (осам) 
дана од дана објављивања конкурса. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званич-
ној инернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а конкурсну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају установи. Пријаве и 
приложена документација се не враћају. Небла-
говремене и непотпуне пријаве, неће се размат-
рати. Фотокопије докумената, које нису оверене 
од надлежног органа, неће се узимати у обзир. 
Пријаве слати на адресу: ОШ „Вучић Величко-
вић”, 32255 Међуречје. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„АКАДЕМИК МИЛЕНКО ШУШИЋ” 

2230 Гуча, Пионирска 5

Наставник математике

УСЛОВИ: да кандидати за наставника математи-
ке испуњавају услове из члана 139 и члана 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020 
даље:Закон) као 1. за наставника математике 
- да има одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник РС” 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017 и 3/2017, 13/2018, 11/2019); 2. да имају 
психичку физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, 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, нау-
ке и технолошког развоја; 2) кратку биографију 
или CV; 3) оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом високом образовању за наставника 
математике, за кувара оверен препис/фотоко-
пију сведочанстава о завршеном средњем обра-
зовању, а за чистачицу оверен препис/фотоко-
пију сведочанства о завршеној основној школи; 
4) извод из матичне књиге рођених не старији 
од 6 месеци у односу на дан истека конкурса 
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(оригинал или оверену копију); 5) уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци у односу на дан истека конкурса (ори-
гинал или оверену фотокопију); 6) уверење о 
неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а; 
7) лекарско уверење да има психичку, физич-
ку 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 коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос на неодређено време, у 
року од 8 дана од истека рока за пријем прија-
ва. 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 надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима 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 незадо-
вољан решењем о изабраном кандидату може 
да поднесе жалбу директору, у року од 8 дана 
од дана достављања решења о избору. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, у овереној копији, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи на адресу ОШ „Ака-
демик Миленко Шушић”, Пионирска 5, 32230 
Гуча (за назнаком „За конкурс за пријем у рад-
ни однос на неодређено време”), телефон: 
032/854-141. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве уз које 
нису приложени сви докази у оригиналу или 
фотокопији овереној од надлежног органа неће 
се разматрати. 

Кувар

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање у 
складу са Правилником о организацији и систе-
матизацији послова У ОШ „Академик Миленко 
Шушић” Гуча, односно средње образовање у 
трајање од три године, куварске струке; 2. да 
имају психичку физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да нису 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 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, нау-
ке и технолошког развоја; 2) кратку биографију 
или CV; 3) оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом високом образовању за наставника 
математике, за кувара оверен препис/фотоко-
пију сведочанстава о завршеном средњем обра-
зовању, а за чистачицу оверен препис/фотоко-
пију 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 (ори-
гинал или оверену фотокопију); 6) уверење о 
неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а; 
7) лекарско уверење да има психичку, физич-
ку 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 коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос на неодређено време, у 
року од 8 дана од истека рока за пријем прија-
ва. 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 надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима 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 незадо-
вољан решењем о изабраном кандидату може 
да поднесе жалбу директору, у року од 8 дана 
од дана достављања решења о избору. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, у овере-
ној копији, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи на адресу 
ОШ”Академик Миленко Шушић”, Пионирска 5, 
32230 Гуча (за назнаком „За конкурс за пријем 
у радни однос на неодређено време”), телефон 
032/854-141. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве уз које 
нису приложени сви докази у оригиналу или 
фотокопији овереној од надлежног органа неће 
се разматрати. 

Чистачица
са 70% радног времена,  

место рада ИО Рти

УСЛОВИ: да кандидати за кувара и чистачи-
цу поред општих услова за заснивање рад-
ног односа прописаних чланом 24. Закона о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - Одлука УС, 113/17 и 95/18 
- аутентично тумачење) кандидати морају да 
испуњавају и посебне услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања; За чистачицу - да има стечено основ-
но образовање (први степен стручне спреме); 
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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да имају 
држављанство Републике Србије; 5. да знају 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: 1) 
пријавни формулар - попуњава се на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; 2) кратку био-
графију или CV; 3) оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању за 
наставника математике, за кувара оверен пре-
пис/фотокопију сведочанстава о завршеном 
средњем образовању, 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 фото-
копију); 6) уверење о неосуђиваности из казне-
не евиденције МУП-а; 7) лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (доказ под-
носи кандидат који буде изабран по конкурсу 
пре закључења уговора о раду). Конкурс спро-
води комисија коју именује директор у скла-
ду 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. Кан-
дидати 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 коми-
сија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од 
8 дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима. 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 кан-
дидатима. Лице које буде изабрано по конкур-
су, дужно је да приложи доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) пре закључења уговора о раду. Канди-
дат незадовољан решењем о изабраном кан-
дидату 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 публи-
кацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документа-
цију, у овереној копији, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају устано-
ви на адресу ОШ”Академик Миленко Шушић”, 
Пионирска 5, 32230 Гуча (за назнаком „За кон-
курс за пријем у радни однос на неодређено 
време”), телефон 032/854-141. Неблаговреме-
не, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве уз које нису приложени сви докази у 
оригиналу или фотокопији овереној од надлеж-
ног органа неће се разматрати. 
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Чистачица
са 60% радног времена, место рада  

ИО Горња Краварица

УСЛОВИ: да кандидати за кувара и чистачи-
цу поред општих услова за заснивање рад-
ног односа прописаних чланом 24. Закона о 
раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - Одлука УС, 113/17 и 95/18 
- аутентично тумачење) кандидати морају да 
испуњавају и посебне услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања. За чистачицу - да има стечено основно 
образовање (први степен стручне спреме); 2. 
да имају психичку физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да нису 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 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, нау-
ке и технолошког развоја; 2) кратку биографију 
или CV; 3) оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом високом образовању за наставника 
математике, за кувара оверен препис/фотоко-
пију сведочанстава о завршеном средњем обра-
зовању, а за чистачицу оверен препис/фотоко-
пију 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 (ори-
гинал или оверену фотокопију); 6) уверење о 
неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а; 
7) лекарско уверење да има психичку, физич-
ку 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 коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос на неодређено време, у 
року од 8 дана од истека рока за пријем прија-
ва. 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 надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима 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 незадо-
вољан решењем о изабраном кандидату може 
да поднесе жалбу директору, у року од 8 дана 
од дана достављања решења о избору. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 

објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, у овереној копији, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи на адресу ОШ „Ака-
демик Миленко Шушић”, Пионирска 5, 32230 
Гуча (за назнаком „За конкурс за пријем у 
радни однос на неодређено време”), телефон 
032/854-141. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве уз које 
нису приложени сви докази у оригиналу или 
фотокопији овереној од надлежног органа неће 
се разматрати. 

Чистачица
са 50% радног времена,  

место рада ИО Турица

УСЛОВИ: да кандидати за кувара и чистачи-
цу поред општих услова за заснивање рад-
ног односа прописаних чланом 24. Закона о 
раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - Одлука УС, 113/17 и 95/18 
- аутентично тумачење) кандидати морају да 
испуњавају и посебне услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања. За чистачицу - да има стечено основ-
но образовање (први степен стручне спреме); 
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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да имају 
држављанство Републике Србије; 5. да знају 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: 1) 
пријавни формулар - попуњава се на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; 2) кратку биографију 
или CV; 3) оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом високом образовању за наставника 
математике, за кувара оверен препис/фотоко-
пију сведочанстава о завршеном средњем обра-
зовању, а за чистачицу оверен препис/фотоко-
пију 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 (ори-
гинал или оверену фотокопију); 6) уверење о 
неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а; 
7) лекарско уверење да има психичку, физич-
ку 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 коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос на неодређено време, у 
року од 8 дана од истека рока за пријем прија-
ва. 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 надлеж-

на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима 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 незадо-
вољан решењем о изабраном кандидату може 
да поднесе жалбу директору, у року од 8 дана 
од дана достављања решења о избору. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, у овереној копији, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи на адресу ОШ „Ака-
демик Миленко Шушић”, Пионирска 5, 32230 
Гуча (за назнаком „За конкурс за пријем у 
радни однос на неодређено време”), телефон 
032/854-141. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве уз које 
нису приложени сви докази у оригиналу или 
фотокопији овереној од надлежног органа неће 
се разматрати. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРОФ. ДР НЕДЕЉКО КОШАНИН”

32254 Вионица
тел. 032/5688-009

Наставник физичког васпитања
радно ангажовање 60%

УСЛОВИ: Потенцијални кандидати сходно 
члану 154 став 2 Закона попуњавају пријав-
ни формулар на званичној страници Минис-
тарства, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају установи којој конкуришу. Кандидати 
морају испуњавати услове из члана 139 Зако-
на. Поступак избора кандидата врши се у ска-
ду са чланом 154 Закона. Рок за достављање 
пријава и потребне документације је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријаве које доспеју после наведе-
ног рока неће бити узете у разматрање, као 
неблаговремене, као и оне пријаве кандидата 
које не садрже потребну конкурсну документа-
цију о испуњености услова за пријем у радни 
однос. 

Наставник математике
радно ангажовање 89%

УСЛОВИ: Потенцијални кандидати сходно 
члану 154 став 2 Закона попуњавају пријав-
ни формулар на званичној страници Минис-
тарства, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају установи којој конкуришу. Кандидати 
морају испуњавати услове из члана 139 Закона. 
Поступак избора кандидата врши се у скаду са 
чланом 154 Закона. Рок за достављање прија-
ва и потребне документације је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве које доспеју после наведеног рока 
неће бити узете у разматрање, као неблаго-
времене, као и оне пријаве кандидата које не 
садрже потребну конкурсну документацију о 
испуњености услова за пријем у радни однос. 
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Чистачица
70% радног ангажовања  

ИО Старо Село

УСЛОВИ: Потенцијални кандидати сходно 
члану 154 став 2 Закона попуњавају пријав-
ни формулар на званичној страници Минис-
тарства, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају установи којој конкуришу. Кандидати 
морају испуњавати услове из члана 139 Закона. 
Поступак избора кандидата врши се у скаду са 
чланом 154 Закона. Рок за достављање прија-
ва и потребне документације је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве које доспеју после наведеног рока 
неће бити узете у разматрање, као неблаго-
времене, као и оне пријаве кандидата које не 
садрже потребну конкурсну документацију о 
испуњености услова за пријем у радни однос. 

Чистачица
70% радног ангажовања  

ИО Средња Река

УСЛОВИ: Потенцијални кандидати сходно 
члану 154 став 2 Закона попуњавају пријав-
ни формулар на званичној страници Минис-
тарства, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају установи којој конкуришу. Кандидати 
морају испуњавати услове из члана 139 Закона. 
Поступак избора кандидата врши се у скаду са 
чланом 154 Закона. Рок за достављање прија-
ва и потребне документације је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве које доспеју после наведеног рока 
неће бити узете у разматрање, као неблаго-
времене, као и оне пријаве кандидата које не 
садрже потребну конкурсну документацију о 
испуњености услова за пријем у радни однос. 

Кувар
50% радног ангажовања  

- матична школа

УСЛОВИ: Потенцијални кандидати сходно 
члану 154 став 2 Закона попуњавају пријав-
ни формулар на званичној страници Минис-
тарства, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају установи којој конкуришу. Кандидати 
морају испуњавати услове из члана 139 Закона. 
Поступак избора кандидата врши се у скаду са 
чланом 154 Закона. Рок за достављање прија-
ва и потребне документације је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве које доспеју после наведеног рока 
неће бити узете у разматрање, као неблаго-
времене, као и оне пријаве кандидата које не 
садрже потребну конкурсну документацију о 
испуњености услова за пријем у радни однос. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ЂЕНЕРАЛ МАРКО Ђ. КАТАНИЋ” 

32213 Бресница
тел. 032/804-107

Обавештење о продужењу рока за подношење 
пријава за конкурс на основу инструкције 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Продужава се рок за пријаву кандида-
та на објављени конкурс у листу „Послови” од 
11. 03. 2020. године за радно место наставник 
математике са 88,89% 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. 

ГЊИЛАНЕ

ОСНОВНА ШКОЛА „9. МАЈ”
Кололеч

e-mail: os9maj@gmail.com

На основу члана 3. став 1. Уредбе о приме-
ни рокова у управним поступцима за време 
ванредног стања („Сл. гл РС“, 41/20 и 43/20), 
Основна школа „9. мај” из Кололеча, коју засту-
па директор школе Александар Стевановић, 
доноси:

О Д Л У К У
о исправци објављених конкурса

Конкурси за пријем у радни однос наставника 
разредне наставе (Одлука број 82 од 19. 02. 
2020. год.) и наставника информатике и рачу-
нарства (Одлука број 67 од 05. 02. 2020. год.), 
објављени у листу Послови дана 11. 03. 2020. 
године и 18. 03. 2020. бгодине (исправка текста 
огласа) мењају се у делу који се односи на рок 
за пријаву на конкурс и исправно гласе:

Рок за пријаву на конкурс истиче 06. 06. 2020. 
године. 

У свему осталом објављени конкурси остају 
непромењени. 

Образложење
Уредбом о примени рокова у управним поступ-
цима за време ванредног стања прописано је 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. Одлуком Народне Скупшти-
не Републике Србије од 06. 05. 2020. год. 
објављеном у „Сл. гл. РС“, број 65/2020, уки-
нутно је ванредно стање, те су се стекли усло-
ви за наставак поступка избора по расписаним 
конкурсима и за примену прописа из Уредбе о 
примени рокова у управним поступцима за вре-
ме ванредног стања. Имајући у виду наведене 
прописе, директор је донео одлуку као у дис-
позитиву. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП КОСОВО И МЕТОХИЈА

СЕДИШТЕ ШКОЛЕ 
У ВЕЛИКОМ РОПОТОВУ

Ранилуг
тел. 0280/76-002

На основу члана 3 Уредбе о примени рокова 
у управним поступцима за време ванредног 
стања („Службени гласник Републике Србије“, 
број 41/2020 и 43/2020), директор Медицинске 
школе у Великом Ропотову, доноси следећу

О Д Л У К У

Рок за пријаву кандидата на објављени конкурс 
у листу „Послови” 11. 03. 2020. године, проду-
жава се 30 дана од дана престанка ванредног 
стања, односно до 6. јуна 2020. године, у скла-
ду са Уредбом о примени рокова у управним 
поступцима за време ванредног стања. 

О б р а з л о ж е њ е

Сходно Уредби о примени рокова у управним 
поступцима за време ванредног стања члан 3. 
и Одлуке Народне скупштине о укидању ван-
редног стања („Службени гласник РС” број 
65/2020) која је ступила на снагу 6. маја 2020. 
године, у циљу регуларног поступања школа 

у поступцима објављених конкурса за избор 
запослених у установама образовања и васпи-
тања, а који услед проглашења варедног стања 
на територији Републике Србије нису окончани, 
одлучено је као у диспозитиву одлуке. 

ЈАГОДИНА

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
35273 Бунар бб 

тел. 035/827-1215

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу школе  

у Лозовику

Наставник предметне наставе, 
предмет географија

за рад у матичној школи у Бунару 
и издвојеном одељењу школе у 

Драгоцвету, са 50% радног времена

Наставник предметне наставе, 
предмет музичка култура

за рад у матичној школи у Бунару 
и издвојеном одељењу школе у 

Драгоцвету, са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
следеће услове: да има одговарајуће образо-
вање, 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 сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016 , 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/19 и 2/20), да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром, достављају установи. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе: диплому о 
стеченом одговарајућем образовању, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србије, уверење о неосуђива-
ности и непостојању дискриминаторског пона-
шања, издато од стране МУП Србије, доказ о 
знању српског језика достављају кандидати 
који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику, заснивају радни однос) - 
пожељно. Лекарско уверење да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Докази о испуње-
ности услова достављају се у оригиналу или 
овереној фотокопији. Оригинали уверења не 
смеју бити старији од шест месеци. Кандида-
ти који буду изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши 



   |  Број 883 | 27.05.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs82 

Наука и образовање

надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Рок за под-
ношење пријава на конкурс је осам дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на 
адресу: ОШ „Бранко Радичевић”, 35273 Бунар бб, 
са назнаком „За конкурс” или предати лично. 

ОШ „МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН”
35250 Параћин, Глождачки венац 23а

тел. 035/564-977

Чистачица
55% за рад у матичној школи  

у Параћину

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примље-
но лице које испуњава услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019 и 6/2020): 1. које има 
одговарајуће образовање, односно заврше-
но основно образовање и васпитање; 2. које 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, 3. које није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. које 
има држављанство Републике Србије; 5. које 
зна српски језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Уз одштампан и попуњен 
пријавни формулар, који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, кандидат подноси 
следећу документацију: 1. кратку биографију; 
2. оригинал или оверену фотокопију сведо-
чанства о завршеном основном образовању и 
васпитању; 3. уверење из казнене евиденције 
МУП-а надлежне полицијске управе о неосуђи-
ваности за наведена кривична дела (оригинал 
или оверена копија не старије од шест месе-
ци); 4. оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије 
од шест месеци); 5. оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених (не 
старије од шест месеци); 6. доказ да зна срп-
ски језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад (овај доказ доставља кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на срп-
ском језику); 7. лекарско уверење надлежне 
здравствене установе (доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима) доставља кандидат, који 
буде примљен у радни однос, пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава на 
конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве са потребном документацијом, 
достављају се лично или поштом у затвореним 
ковертама, на адресу школе: ОШ „Момчило 
Поповић Озрен”, Глождачки венац 23а, 35250 
Параћин, са назнаком „За конкурсну комисију 
- радно место чистачица, са непуним радним 
временом - Параћин”. Ближе информације могу 
се добити на тел. 035/564-977. 

ОШ „МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН”
35250 Параћин, Глождачки венац 23а

тел. 035/564-977

Чистачица
у матичној школи у Параћину

2 извршиоца

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примље-
но лице које испуњава услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 
6/2020): 1. које има одговарајуће образо-
вање, односно завршено основно образовање 
и васпитање; 2. које има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, 3. које није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. које има држављанство Републи-
ке Србије; 5. које зна српски језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз одштампан 
и попуњен пријавни формулар, који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кан-
дидат подноси следећу документацију: кратку 
биографију; оригинал или оверену фотокопију 
сведочанства о завршеном основном образо-
вању и васпитању; уверење из казнене еви-
денције МУП-а надлежне полицијске управе 
о неосуђиваности за наведена кривична дела 
(оригинал или оверена копија не старије од 
шест месеци); оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци); оригинал или овере-
ну копију извода из матичне књиге рођених (не 
старије од шест месеци); доказ да зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (овај доказ доставља кандидат који одгова-
рајуће образовање није стекао на српском јези-
ку); лекарско уверење надлежне здравствене 
установе (доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима) доставља кандидат, који буде примљен 
у радни однос, пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 
(осам) дана од дана објављивања конкурса у 
листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
са потребном документацијом достављају се 
лично или поштом у затвореним ковертама, на 
адресу школе: ОШ „Момчило Поповић Озрен”, 
Глождачки венац 23а, 35250 Параћин, са назна-
ком „За конкурсну комисију - радно место чис-
тачица - Параћин”. Ближе информације могу се 
добити на тел. 035/564-977. 

Чистачица
са 97,50% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Мириловцу

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примље-
но лице које испуњава услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 
6/2020): 1. које има одговарајуће образо-
вање, односно завршено основно образовање 
и васпитање; 2. које има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, 3. које није осуђивано правнос-

нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. које има држављанство Републи-
ке Србије; 5. које зна српски језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз одштампан 
и попуњен пријавни формулар, који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кан-
дидат подноси следећу документацију: кратку 
биографију; оригинал или оверену фотокопију 
сведочанства о завршеном основном образо-
вању и васпитању; уверење из казнене еви-
денције МУП-а надлежне полицијске управе 
о неосуђиваности за наведена кривична дела 
(оригинал или оверена копија не старије од 
шест месеци); оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци); оригинал или овере-
ну копију извода из матичне књиге рођених (не 
старије од шест месеци); доказ да зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (овај доказ доставља кандидат који одгова-
рајуће образовање није стекао на српском јези-
ку); лекарско уверење надлежне здравствене 
установе (доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима) доставља кандидат, који буде примљен 
у радни однос, пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 
(осам) дана од дана објављивања конкурса у 
листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
са потребном документацијом, достављају се 
лично или поштом у затвореним ковертама, на 
адресу школе: ОШ „Момчило Поповић Озрен”, 
Глождачки венац 23а, 35250 Параћин, са наз-
наком „За конкурсну комисију-радно место чис-
тачица-Параћин”. Ближе информације могу се 
добити на тел. 035/564-977. 

Чистачица
са 97,50% радног времена, за рад  
у издвојеном одељењу у Лебини

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примље-
но лице које испуњава услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 
6/2020): 1. које има одговарајуће образо-
вање, односно завршено основно образовање 
и васпитање; 2. које има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, 3. које није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. које има држављанство Републи-
ке Србије; 5. које зна српски језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз одштампан 
и попуњен пријавни формулар, који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кан-
дидат подноси следећу документацију: кратку 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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биографију; оригинал или оверену фотокопију 
сведочанства о завршеном основном образо-
вању и васпитању; уверење из казнене еви-
денције МУП-а надлежне полицијске управе 
о неосуђиваности за наведена кривична дела 
(оригинал или оверена копија не старије од 
шест месеци); оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци); оригинал или овере-
ну копију извода из матичне књиге рођених (не 
старије од шест месеци); доказ да зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (овај доказ доставља кандидат који одгова-
рајуће образовање није стекао на српском јези-
ку); лекарско уверење надлежне здравствене 
установе (доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима) доставља кандидат, који буде примљен 
у радни однос, пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 
(осам) дана од дана објављивања конкурса у 
листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
са потребном документацијом, достављају се 
лично или поштом у затвореним ковертама, на 
адресу школе: ОШ „Момчило Поповић Озрен”, 
Глождачки венац 23 а, 35250 Параћин, са наз-
наком „За конкурсну комисију-радно место чис-
тачица-Параћин”. Ближе информације могу се 
добити на тел. 035/564-977. 

ОШ „СТЕВАН ЈАКОВЉЕВИЋ”
35250 Параћин, Војводе Бојовића 13

тел. 035/561-753

Чистачица
2 извршиоца

Опис послова: одржава хигијену у просторијама 
и санитарним чворовима, на ходницима и сте-
пеништу школе; одржава хигијену у дворишту 
школе, на прилазима школи и на тротоару око 
школске зграде; пријављује сва оштећења и 
кварове на инвентару, инсталацијама и дру-
гој опреми (директору, секретару, дежурном 
наставнику и домару); обавља курирске посло-
ве за потребе школе, припрема топле напитке, 
дежура на ходницима, прати стање залиха пот-
рошног материјала за потребе одржавања чис-
тоће, чисти снег у дворишту школе, на прила-
зима школи и на тротоару око школске зграде, 
обавља и друге послове по налогу директора. 

УСЛОВИ: Послове чистачице може да обавља 
лице: 1) које има најмање завршено основно 
образовање, 2) које има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад, 3) које није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвњење, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није , у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање. 4) које има држављанство 
Републике Србије, 5) које зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Услови се 
доказују приликом пријема у радни однос а 
проверавају се у току рада. 

Домар-мајстор одржавања

Опис послова: рукује постројењима у котларни-
ци, пушта опрему или постројења у оперативни 
рад и зауставља на крају оперативног рада или 
у случају поремећаја или квара, прати пара-

метре рада и подешава опрему и постројења, 
обавља преглед објекта, врши контролу 
исправности инсталација, противпожарних сис-
тема, уређаја, опреме, апарата и средстава, 
обавља механичарске, електричарске, водоин-
сталатерске, браварске, столарске, лимарске, 
молерске и сличне послове као и друге радо-
ве одржавања и поправки, припрема објекте 
, опрему и инсталације за рад, благовремено 
обавештава директора или секретара школе о 
уоченим неправилностима, већим оштећењи-
ма и кваровима на инсталацијама, системима, 
уређајима, опреми, апаратима и средствима, 
води евиденцију о кваровима и извршеним 
поправкама, обавља курирске послове везане 
за рад школе, чисти снег у дворишту школе, 
на прилазима школи и на тротоару око школ-
ске зграде, обавља и друге послове по налогу 
директора школе. 

УСЛОВИ: Послове мајстора одржавања може 
да обавља лице: 1) које има завршено средње 
образовање, 2) које има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад, 3) које није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвњење, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није 
, у складу са законом , утврђено дискримина-
торно понашање. 4) које има држављанство 
Републике Србије, 5) које зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Додат-
ни услов: положен стручни испит за рад са 
судовима под притиском (за послове руковања 
постројењем у котларници). Услови се доказују 
приликом пријема у радни однос а проверавају 
се у току рада. 

Наставник технике и технологије
са 70% радног времена

Опис послова: планира, припрема и остварује 
све облике наставе и друге облике образов-
но-васпитног рада у складу са планом и про-
грамом школе, остварује индивидуализацију и 
прилагођавање у складу са образовно-васпит-
ним потребама ученика, остварује активности 
у циљу остваривања континуитета додатне 
подршке при преласку на наредни ниво обра-
зовања или у другу установу, пружа додатну 
подршку ученицима из осетљивих друштвених 
група, талентованим ученицима и ученицима 
са сметњама у развоју и инвалидитетом, учест-
вује у раду тима за израду ИОП-а и у раду тима 
за додатну подршку ученику, ради у испитним 
комисијама, обавља послове ментора приправ-
нику, води прописану евиденцију и педагош-
ку документацију, обавља послове одељењс-
ког старешине, ради у тимовима, комисијама и 
органима школе, учествује у изради прописаних 
докумената школе ради унапређивања образов-
но-васпитне праксе саветује се са родитељима, 
односно другим законским заступником учени-
ка, запосленима у школи, спољним сарадници-
ма, стручним и другим институцијама, припрема 
и реализује екскурзије, излете и посете ученика, 
благовремено обавештава ученике са поступком, 
динамиком и елементима оцењивања, стручно 
се усавршава, дежура по распореду дежурства; 
израђује писане припреме за остваривање свих 
облика наставе, израђује оперативне и глобал-
не планове и предаје их стручном сараднику, 
по потреби мења одсутне наставнике, обавља 
и друге послове по налогу директора и органа 
школе, а у складу са законом и општим актима. 

УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат мора 
да испуњава и посебне услове и то: одгова-
рајућа стручна спрема према Закону о основама 
система образовања и васпитања и Правилни-
ку о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи; има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није против њега није 
покренут кривични поступак, односно да није 
под истрагом; 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приликом под-
ношења пријаве на конкурс поднесу и доказе 
о испуњености услова из члана 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
то: услови из става 1 овог члана доказују се 
приликом пријема у радни односи проверравају 
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 закљу-
чења уговора о раду. Копије морају бити ове-
рене, а уверења не старија од 6 месеци. Рок 
за пријављивање је 8 дана. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. 
Пријаве слати на адресу школе: Основна школа 
„Стеван Јаковљевић” 35250 Параћин, ул. Војво-
де Бојовића бр. 13.
Контакт телефон 035/ 561-753 и 561-063

ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА  
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА 

„СВИЛАЈНАЦ”
35210 Свилајнац, Краља Петра Првог 64

Магационер

Помоћни кувар

Помоћни радник  
 (радник у школској радионици - 

узгајивач домаћих животиња)
2 извршиоца

Чистачица
2 извршиоца

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. закони, 10/19 и 6/20), и уред-
бом о каталогу радних места у јавним служба-
ма и другим организацијама у јавном сектору 
(„Сл. гласник РС”, бр. 81/17, 6/18 и 43/18) и то 
да: има одговарајуће образовање, има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање 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 међународ-
ним 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-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова из ста-
ва 1. тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) 
овог члана прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Кандидати уз пријаву треба да доста-
ве следећа документа: диплому о стеченом 
одговарајућем средњем образовање - ориги-
нал или оверену фотокопију; извод из матичне 
књиге рођених - оригинал или оверену копију, 
уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци) - оригинал или оверену 
копију, доказ да кандидат није осуђен правнос-
нажном пресудом за кривично дело утврђено 
у чл. 139. став 1. тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20) 
и то, уверење суда да против кандидата није 
покренута истрага, односно да се не води кри-
вични поступак (не старије од 6 месеци) - ори-
гинал или оверену копију, уверење из казнене 
евиденције о неосуђиваности (не старије од 6 
месеци) - оригинал или оверену копију, доказ 
о познавању српског језика и језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад подноси 
кандидат који није стекао диплому на српском 
језику. 

Домар - мајстор одржавања
2 извршиоца

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. закони, 10/19 и 6/20), и уред-
бом о каталогу радних места у јавним служба-
ма и другим организацијама у јавном сектору 
(„Сл. гласник РС”, бр. 81/17, 6/18 и 43/18) и то 
да:има одговарајуће образовање, има положен 
стручнан испит за рад са судовима под притис-
ком (за послове руковања постројењем у кот-
ларници), има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против 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 срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из става 1. тач. 1), 3)-5) овог члана саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1. 
тачка 2) овог члана прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати уз пријаву 
треба да доставе следећа документа: диплому 
о стеченом одговарајућем средњем образовању 
- оригинал или оверену фотокопију, потврду о 
положеном стручном испиту за рад са судо-
вима под притиском (за послове руковања 
постројењем у котларници), извод из матичне 
књиге рођених - оригинал или оверену копију, 
уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци) - оригинал или оверену 
копију, доказ да кандидат није осуђен правнос-
нажном пресудом за кривично дело утврђено 
у чл. 139. став 1. тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20) 
и то, уверење суда да против кандидата није 

покренута истрага, односно да се не води кри-
вични поступак (не старије од 6 месеци) - ори-
гинал или оверену копију, уверење из казнене 
евиденције о неосуђиваности (не старије од 6 
месеци) - оригинал или оверену копију, доказ 
о познавању српског језика и језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад подноси 
кандидат који није стекао диплому на српском 
језику. Уколико кандидат нема положен струч-
нан испит за рад са судовима под притиском (за 
послове руковања постројењем у котларници), 
дужан је да га положи у року од годину дана од 
дана заснивања радног односа. 

Самостални финансијско-
рачуноводствени сарадник

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. закони, 10/19 и 6/20), и уред-
бом о каталогу радних места у јавним службама 
и другим организацијама у јавном сектору („Сл. 
гласник РС”, бр. 81/17, 6/18 и 43/18) и то да:има 
одговарајуће образовање, има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, има држављанство Републике 
Србије, зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан 
да испуњава и додатне услове и то: знање рада 
на рачунару, најмање три године радног иску-
ства. Докази о испуњености услова из чл. 139. 
ст. 1. тач. 1), 3)-5) Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), као и 
додатних услова, саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из чл. 139. ст. 1. тачка 2) овог 
члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Кандидати уз пријаву треба да доставе 
следећа документа: диплому о стеченом одгова-
рајућем високом образовању економске струке 
на основним студијама у обиму од 180 ЕСП 
бодова, по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године или 
на студијама у трајању од три године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године - оригинал или оверену 
фотокопију, потврда о радном искуству, потврда 
о поседовању знања рада на рачунару, извод из 
матичне књиге рођених - оригинал или оверену 
копију; уверење о држављанству РС (не старије 
од 6 месеци) - оригинал или оверену копију, 
доказ да кандидат није осуђен правноснажном 
пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139. 
став 1. тачка Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20) и то:уверење 
суда да против кандидата није покренута истра-
га, односно да се не води кривични поступак 
(не старије од 6 месеци оригинал или оверену 
копију, уверење из казнене евиденције о нео-
суђиваности (не старије од 6 месеци) - ориги-
нал или оверену копију; Доказ о познавању 
српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад подноси кандидат који 
није стекао диплому на српском језику. оказ о 
знању рада на рачунару: сертификат, уверење, 
диплома и слично-оригинал или оверену копију, 
доказ о радном искуству: потврда, уверење и 
сл. - (оригинал или оверену копију). Лекарско 

уверење, као доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, кандидат који буде изабран 
доставља пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију тј. доказе о испуње-
ности услова, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи (поштом 
или лично) у затвореној коверти са назнаком 
пријаве на конкурс за радно место магацио-
нер, у року од осам дана од дана објављивања 
огласа у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Пријаве се подносе 
на адресу: Пољопривредно-ветеринарска шко-
ла са домом ученика „Свилајнац”, Краља Петра 
Првог 64, 35210 Свилајнац. Докази о испуња-
вању услова предвиђених овим огласом, ако 
нису оригинални, него фотокопије или препи-
си, морају бити оверени у складу са Законом о 
оверавању потписа, рукописа и преписа („Сл. 
гласник РС”, бр. 93/14, 22/15 и 87/18). Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у обзир приликом доношења одлуке о избору 
кандидата по овом конкурсу. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, контакт телефон: 035/323-594. 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И
ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА 

„НИКОЛА ТЕСЛА”
35000 Јагодина, Багрданска 7

тел. 035/251-329

Обавештење о продужењу рока за 
подношење пријава на конкурс

На основу Инструкције Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, Број: 610-
00-326/2020-04 од 12. 05. 2020. године, о кон-
курсима објављеним пре или у току ванредног 
стања, дајемо следеће обавештење:
1. Продужава се рок за подношење пријава на 
конкурс, Електротехничке и грађевинске школе 
„Никола Тесла” у Јагодини објављен дана 11. 
03. 2020. године у публикацији „Послови” за 
пријем у радни однос на неодређено време, за 
радна места: 

Наставник рачунарства и 
информатике  

 (предмети из ове области)
рад на неодређено време

Наставник грађевинарства 
(предмети из ове области)

рад на неодређено време 
2 извршиоца

Помоћни наставник
рад на неодређено време

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.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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Наука и образовање

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И 
ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

„НИКОЛА ТЕСЛА”
35000 Јагодина, Багрданска 7

Техничар одржавања 
информационих система  

и технологија
50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени глас-
ник Републике Србије” број 88/2017, 27/2018 и 
10/2019, 6/2020) и то: средње образовање, чет-
врти степен стручне спреме: електротехничке 
струке или завршену гимназију природно-ма-
тематичког смера. психичку, физичку и здрав-
ствену 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица и родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање, 
држављанство Републике Србије, да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар поднети, ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о стече-
ној стручној спреми, доказ о неосуђиваности, 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
ну фотокопију), извод из матичне књиге рође-
них, лекарско уверење о психофизичкој способ-
ности за рад са децом и ученицима (доставља 
кандидат пре закључивања уговора о раду), 
доказ о знању српског језика (ако кандидат 
прилаже диплому о завршеном школовању на 
српском језику не треба да доставља додат-
не доказе за овај услов). Рок за подношење 
пријава са доказима је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне, неблаговремене 
и неуредне пријаве неће се узимати у обзир. 
Пријавни формулар са документацијом слати на 
адресу: Електротехничка и грађевинска школа 
„Никола Тесла”, Багрданска 7, 35000 Јагодина, 
телефон 035/251-329. 

ОШ „БРАНКО КРСМАНОВИЋ”
35256 Сикирица

тел. 035/8548-514

Обавештење о продужењу рока за 
подношење пријава на конкурс

На основу Инструкције Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, Број: 610-
00-326/2020-04 од 12. 05. 2020. године, о кон-
курсима објављеним пре или у току ванредног 
стања, дајемо следеће обавештење: 

1. Продужава се рок за подношење пријава на 
конкурс Основне школе „Бранко Крсмановић” у 
Сикирици објављен дана 11. 03. 2020. године 
у листу „Послови”, за пријем у радни однос на 
неодређено време, за радна места: Наставник 
математике, 1 извршилац, са 77% радног вре-
мена, на неодређено време и Наставник физич-
ког и здравственог васпитања, 1 извршилац, са 
60% радног времена, на неодређено време. 

2. Рок за подношење пријава на конкурс из тач-
ке 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 „МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН”
35250 Параћин, Глождачки венац 23а

тел. 035/564-977

Обавештење о продужењу рока за 
подношење пријава на конкурс

На основу Инструкције Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, Број: 610-
00-326/2020-04 од 12. 05. 2020. године, о кон-
курсима објављеним пре или у току ванредног 
стања, дајемо следеће обавештење: 

1. Продужава се рок за подношење пријава 
на конкурсе ОШ „Момчило Поповић Озрен” 
Параћин, објављене дана 18. 03. 2020. године 
у листу „Послови” бр. 873, за пријем у радни 
однос на одређено време, за радна места биб-
лиотекара са 50% радног времена и наставника 
француског језика са 77,78% радног времена. 
2. Рок за подношење пријава на конкурсе 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. 

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА 
ШКОЛА

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

Обавештење о продужењу рока за 
подношење пријава на конкурс

На основу Инструкције Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, Број: 610-
00-326/2020-04 од 12. 05. 2020. године, о кон-
курсима објављеним пре или у току ванредног 
стања, дајемо следеће обавештење:

1. Продужава се рок за подношење пријава на 
конкурс Машинско-електротехничке школе у 
Параћину, објављен дана 11. 03. 2020. годи-
не у публикацији „Послови”, за пријем у радни 
однос на неодређено време, за радно место: 
чистачица, са 100% радног времена за једног 
извршиоца. 
2. Рок за подношење пријава на конкурс из тач-
ке 1. Одлуке бр. 433 од 18. 5. 2020. год., проду-
жава се 30 дана од дана престанка ванредног 
стања, односно до 06. јуна 2020. године, ког 
датума истиче рок за пријаву на конкурс. 

ГИМНАЗИЈА
35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб

тел. 563-549

Наставник предметне наставе  
– физика

са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140. ст. 1 и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 
6/2020) и то: да је стекао високо образовање 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 

педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије 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 обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
тачке 1) подтачка (2) одељка „услови” мора да 
има завршене студије првог степена из научне 
односно стручне области за одговарајуће пред-
мете односно групу предмета; да има степен и 
врсту образовања у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у гимна-
зији („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник“, број 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 
13/2018 и 7/2019) и то: професор физике; 
дипломирани физичар; дипломирани астрофи-
зичар; дипломирани физичар за општу физику; 
дипломирани физичар за примењену физику; 
дипломирани физичар-информатичар;профе-
сор физике за средњу школу; дипломирани 
физичар-истраживач;дипломирани физичар за 
теорију и експерименталну физику; дипломи-
рани физичар за примењену физику и инфор-
матику;дипломирани физичар-професор физи-
ке-мастер; дипломирани физичар-теоријска и 
експериментална физика-мастер; дипломира-
ни физичар-примењена и компјутерска физи-
ка-мастер; дипломирани физичар-примењена 
физика и информатика-мастер; дипломирани 
професор физике-мастер; дипломирани физи-
чар-мастер;дипломирани физичар-мастер 
физике-метеорологије; дипломирани физи-
чар-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. 
Пријавни формулар Министарства у складу са 
чланом 154. став 2. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Услови у скла-
ду са чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020); 
1. да кандидат има одговарајуће образовање; 
2. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично 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. Кандидати су дужни да 
приложе следећу документацију: 1. попуњен 
и одштампан пријавни формулар (налази се на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја); 2. кратку 
биографију; 3. оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми или уверење о сте-
ченом високом образовању (кандидат који има 
високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена доставља оверену копију дипломе 
другог степена и оверену копију дипломе основ-
них академских, односно струковних студија са 
основних и са мастер студија); 4. уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију); 5. уверење из казнене евиденције МУП-а 
да лице није осуђивано; 6. доказ о знању срп-
ског језика (доставља се уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику); 7. 
лекарско уверење (прилаже кандидат који буде 
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изабран по конкурсу, пре закључења уговора 
о раду). Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле. Кандидати који су изабрани у ужи избор у 
року од 8 дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Пријав-
ни формулар са документацијом слати препору-
ченом поштом или доставити лично у секрета-
ријат школе у затвореној коверти са назнаком: 
„За конкурсну комисију”, на адресу: Гимназија, 
Бранка Крсмановића бб, 35250 Параћин. 

ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА 
ШКОЛА 

35260 Рековац

ОБАВЕШТЕЊЕ
о продужењу рока за пријаву 

кандидата на конкурс

Рок за пријаву кандидата на конкурс објављен 
у публикацији Националне службе за запошља-
вање „Послови” дана 18. 03. 2020. године за 
радна места: 
- возач возила Ф категорије;
- чистачица и
- помоћни радник (узгајивач домаћих живо-
тиња), 2 извршиоца, 
продужава се 30 дана од дана престанка ван-
редног стања, односно до 6. јуна 2020. годи-
не, а у складу са Уредбом о примени рокова 
у управним поступцима за време ванредног 
стања („Службени гласник РС” бр. 41/20 и 
43/20). 

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ” 
35230 Ћуприја, Карађорђева 46

тел. 035/8470-555

Обавештење
о продужењу рока за подношење 

пријава на конкурс

На основу Инструкције Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, Број: 610-
00-326/2020-04 од 12. 05. 2020. године, о кон-
курсима објављеним пре или у току ванредног 
стања, дајемо следеће обавештење:
1. Продужава се рок за подношење прија-
ва на конкурс школе ОШ „Ђура Јакшић” 
Ћуприја, објављен дана 11. 3. 2020. године у 
листу „Послови”, за пријем у радни однос на 
неодређено време, за радно место: чистачица, 
на неодређено време, са пуним (100%) радним 
временом - 2 извршиоца. 
2. Рок за подношење пријава на конкурс из тач-
ке 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. 

ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ
35230 Ћуприја, Милице Ценић бб

тел. 035/8472-344

На основу Инструкције Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, Број: 610-
00-326/2020-04 од 12. 05. 2020. године, о кон-
курсима објављеним пре или у току ванредног 
стања, дајемо следеће обавештење:

1. Продужава се рок за подношење прија-
ва на конкурс Школе за музичке таленте, 
Ћуприја, објављен дана 11. 3. 2020. године у 

листу„Послови” бр. 872 за пријем у радни однос 
на неодређено време, за радна места: 
- наставник виоле, на неодређено време, са 
пуним (100%) радним временом - 1 извршилац; 
- домар/мајстор одржавања, на неодређено 
време, са пуним (100%) радним временом - 1 
извршилац;
- референт за заштиту, безбедност и здравље 
на раду, на неодређено време, са пуним (100%) 
радним временом - 1 извршилац;
- радник на одржавању хигијене - спремачица, 
на неодређено време, са пуним (100%) радним 
временом - 1 извршилац. 
2. Рок за подношење пријава на конкурс из тач-
ке 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. 

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша 96

Тел. 035/8470-809

Обавештење
о продужењу рока за подношење 

пријава на конкурс

На основу инструкције Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја број 610-00-
326/2020-04 од 12. 05. 2020. године о конкур-
сима објављеним пре или у току ванредног 
стања, дајемо следеће обавештење: Проду-
жава се рок за подношење пријава на конкурс 
школе ОШ „Вук Караџић” Ћуприја објављен 18. 
03. 2020. године у листу „Послови” бр. 873, за 
пријем у радни однос на неодређено време, за 
радна места: наставник технике и технологије 
са пуним (100%) радним временом наставник 
дефектолог, са пуним (100%) радним вре-
меном, наставник српског језика и књижев-
ности, са пуним (100%) радним временом. Рок 
за подношење пријава на конкурс из тачке 1. 
ове Одлуке продужава се за 30 дана од дана 
престанка ванредног стања односно до 06. јуна 
2020 године, ког датума истиче рок за пријаву 
на конкурс. 

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”

35250 Параћин, Раваничка 3 
тел. 035/562-710

Поништава се конкурс за место радника на одр-
жавању хигијене - чистачице - 1 извршилац са 
100% радног времена, на неодређено време, 
објављен у листу „Послови” дана 19. 02. 2020. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„МИЛАН МИЈАЛКОВИЋ”

35000 Јагодина
тел. 035/244-969
osmmja@ptt.rs

Обавештење
о продужењу рока за подношење 

пријава на конкурс

На основу Инструкције Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, Број: 610-
00-326/2020-04 од 12. 05. 2020. године, о кон-
курсима објављеним пре или у току ванредног 
стања, дајемо следеће обавештење:

1. Продужава се рок за подношење пријава 
на конкурс ОШ „Милан Мијалковић”, објављен 
дана 11. 03. 2020. године у листу „Послови”, за 
пријем у радни однос на неодређено време, за 
радна места: чистачица 2 извршиоца, референт 
за правне, кадровске и административне посло-
ве 1 извршилац, секретар 1 извршилац, настав-

ник немачког језика 1 извршилац и наставник 
разредне наставе 1 извршилац, сва радна места 
са 100% радне норме. 

2. Рок за подношење пријава на конкурс из тач-
ке 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. 

ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА 
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА 

„СВИЛАЈНАЦ”
35210 Свилајнац, Краља Петра Првог 64

Наставник ратарске групе предмета

Наставник предмета заштита биља

Наставника стручних предмета 
образовног профила месар

Наставника ветеринарске  
групе предмета

2 извршиоца

Наставника обуке вожње трактора за 
образовне профиле пољопривредни 

техничар, техничар хортикултуре 
и руковалац-механичар 
пољопривредне технике

Наставник сточарске групе предмета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139, 140, 141. и 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони 
10/2019), и то да: поседује одговарајуће обра-
зовање у складу са одредбама члана 139., 140., 
141. и 142. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20) и Правилником 
о степену и врсти наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада пољопривреда, производња 
и прерада хране („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 5/15, 10/16, 2/17 и 13/18), 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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, 
има држављанство Републике Србије, зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из става 1. тач. 1), 3)-5) овог члана саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1. 
тачка 2) овог члана прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати уз пријаву 
треба да доставе следећа документа: диплому 
о стеченом одговарајућем високом образовању 
у складу са одредбама члана 139, 140, 141 и 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 
- др. закони и 10/2019) и Правилником о сте-
пену и врсти наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Пољопривреда, производња и 
прерада хране („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 5/15, 10/16, 2/17 и 13/18) - ориги-
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нал или оверену фотокопију, извод из матичне 
књиге рођених - оригинал или оверену копију, 
уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци) - оригинал или оверену 
копију, доказ да кандидат није осуђен правнос-
нажном пресудом за кривично дело утврђено 
у чл. 139. став 1. тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. законик, 10/19 и 6/20) 
и то, уверење суда да против кандидата није 
покренута истрага, односно да се не води кри-
вични поступак (не старије од 6 месеци) - ори-
гинал или оверену копију, уверење из казнене 
евиденције о неосуђиваности (не старије од 6 
месеци) - оригинал или оверену копију, доказ о 
познавању српског језика и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад подноси кан-
дидат који није стекао диплому на српском јези-
ку. Напомињемо да је за радно место наставни-
ка обуке вожње трактора за образовне профиле 
пољопривредни техничар, техничар хортикул-
туре и руковалац-механичар пољопривредне 
технике, неопходно да канидат поседује поло-
жен специјалистички испит за возача моторних 
возила-инструктра и да приликом пријаве на 
конкурс достави и доказ о истом. 

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139, 140, 141. и 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони 
10/2019), и то да, поседује одговарајуће обра-
зовање у складу са одредбама члана 139, 140, 
141. и 142. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), Правилником 
о степену и врсти наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада Пољопривреда, производња 
и прерада хране („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 5/15, 10/16, 2/17 и 13/18), Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
из општебразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама хране 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/15, 
11/16, 13/16-I, 13/16-II, 2/17-I, 2/17-II, 13/18 и 
7/19) и Правилника о врсти образовања васпи-
тача и стручних сарадника и условима и крите-
ријумима за избор стручног сарадника - асис-
тента у дому ученика („Сл. гласник РС”, бр. 
77/14); има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
има држављанство Републике Србије, зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из става 1. тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из става 1. тач-
ка 2) овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати уз пријаву треба да 
доставе следећа документа: диплому о стече-
ном одговарајућем високом образовању у скла-
ду са одредбама члана 139., 140., 141. и 142. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. 
закони и 10/2019) и Правилником о степену и 
врсти наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју 

рада Пољопривреда, производња и прерада 
хране („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
5/15, 10/16, 2/17 и 13/18), Правилника степену 
и врсти образовања наставника из општебра-
зовних предмета, стручних сарадника и васпи-
тача у стручним школама хране („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 8/15, 11/16, 13/16-I, 
13/16-II, 2/17-I, 2/17-II, 13/18 и 7/19) и Правил-
нику о врсти образовања васпитача и стручних 
сарадника и условима и критеријумима за избор 
стручног сарадника - асистента у дому ученика 
(„Сл. гласник РС”, бр. 77/14) - оригинал или ове-
рену фотокопију, извод из матичне књиге рође-
них - оригинал или оверену копију, уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци) - оригинал или оверену копију, доказ 
да кандидат није осуђен правноснажном пре-
судом за кривично дело утврђено у чл. 139. став 
1. тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 - др. законик, 10/19 и 6/20) и то, уверење 
суда да против кандидата није покренута истра-
га, односно да се не води кривични поступак 
(не старије од 6 месеци) - оригинал или ове-
рену копију, уверење из казнене евиденције о 
неосуђиваности (не старије од 6 месеци) - ори-
гинал или оверену копију, доказ о познавању 
српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад подноси кандидат који 
није стекао диплому на српском језику. Лекар-
ско уверење, као доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, кандидат који буде изабран 
доставља пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију тј. доказе о испуњености услова, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи (поштом или лично) у затво-
реној коверти са назнаком пријаве на конкурс 
за радно место васпитача, у року од осам дана 
од дана објављивања огласа у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Докази о испуњавању услова предвиђених 
овим огласом, ако нису оригинални, него фото-
копије или преписи, морају бити оверени у скла-
ду са Законом о оверавању потписа, рукописа 
и преписа („Сл. гласник РС”, бр. 93/14, 22/15 и 
87/18). Непотупуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у обзир приликом доношења 
одлуке о избору кандидата по овом конкурсу. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, телефон: 035/323-594. 

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
35000 Јагодина, Кнегиње Милице 101

Обавештење: дана 18. 03. 2020 године уи 
листу „Послови” број 873 објављен је конкурс 
за следећа радна места у Првој техничкој шко-
ли у Јагодини: наставник предметне наставе, 
машинске групре предмета на неодређено вре-
ме са 100% радног времена, број извршилаца 
- 2, наставик практичне наставе у машинству 
на неодређено време са 100% радног времена, 
број извршилаца - 1; чистачица на неодређено 
време са 100% радног времена, број изврши-
лаца - 2. Рок за пријаву кандидата на објавље-
ни конкурс, дана 18. 03. 2020. године, број 
873 продужава се 30 дана од дана престан-
ка ванредног стања, односно до 06. 06. 2020. 
године ау складу са Уредбом о примени роко-
ва у управним поступцима за време ванред-
ног стања („Службени гласник РС”, бр. 41/20 
и 43/200) и дописом Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије 
бр. 610-00-326/2020-04 од 12. 05. 2020. године. 
Пријаве се подносе на адресу: Прва техничка 
школа, Кнегиње Милице 101, 35000 Јагодина 
или предати лично. Ближе информације могу 
се добити на телефон: 035/8221-492. 

ОШ „ГОРАН ОСТОЈИЋ”
35000 Јагодина, Зеленгора бб

Наставник предметне наставе, 
предмет биологија

са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане Законом о раду као и поебне 
услове прописане члановима 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
др. Закон 10/19, 6/20) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 3/2016, 10/2016 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/19, 2/20) и то: да има ого-
варајуће високо образовање стечено на сту-
дијама на другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: 1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајуи предмет, односно групе предмета 
2) студије другог степена из области пегагош-
ких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне, студије 
другог степена које комбинују целине односно 
стручне области или области педагошких наука 
на основним студијама у трајању од најмање 4 
године по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. 
Лице које је стекло образовање на студијама 
другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне односно стручне 
области или области педагошких наука мора да 
има завршене студије првог степена из научних 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. На основу Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
наставу и друге облике образовно васпитног 
рада из биологије може да изводи професор 
биологије, дипломирани биолог дипломира-
ни молекулатни биолог и физиолог, профе-
сор биологије и хемије, дипломирани биолог 
- смер заштита животне средине, дипломирани 
биолог-еколог, дипломирани професор биоло-
гије и хемије, професор биологије географије, 
професор биологије - хемије, професор било-
гије-физике, професор биологије-информатике, 
професор биологије - математике, дипломира-
ни професор биологије - мастер, дипломирани 
биолог - мастер, дипломирани професор био-
логије-хемије мастер, дипломирани професор 
биологије географије мастер, дипломирани 
молекуларни биолог-мастер, дипломирани био-
лог заштите животне средине, мастер биолог, 
мастер професор биологије, мастер професор 
биологије и географије мастер професор био-
логије и хемије мастер професор предметне 
наставе. Лица која су стекла академско звање 
мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије биологије. У радни 
однос може бити примљено лице под услови-
ма прописаним законмом и ако имају психич-
ку физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима да није осуђивано правоснаж-
ном пресудом за криивчно дело за које је изр-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца као и за кривична дела 
насиље у породици одузимање малолетног 
лица запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће за кривино дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није у складу са законом утврђено 
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дискриминторно понашање, да има држављан-
ство Републике Србије, да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад, 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичниј интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају уста-
нови и то: уверење о држављанству Републике 
Србије, не старије од 6 месеци, извод из матич-
не књиге рођених (са холограмом) оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе или уве-
рење о стеченом одговарајућем образовању) 
доказ надлежне полицијске управе да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривичч-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најманње три месеца као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није у складу 
са законом утрврђено дискриминторно пона-
шање, доказ о знању српског језика на којем 
се остварује обазовно васпитни рад у школи 
(осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на језику на коме се остварује 
образовно васпитни рад у Школи. радну био-
графију, осим за лица која први пут заснивају 
радни однос)-пожељно. лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Дока-
зи о испуњености услова достављају се у ори-
гиналу или овереној фотокопији. Конкурс спро-
води 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 прија-
ва. Кандидати који су изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психоолош-
ку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих посту-
пака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни одос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима и обавља разговор са кан-
дидатима са лсите. Комисија доноси решење 
о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разгов ора са кандидатима. Рок за 
подношење пријава на конкурс је осам дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве слати 
на гоеренаведену адресу са назнаком „За кон-
курс-биологија” или предати лично. У пријави 
обавено назначити за које радно место се кон-
курише. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе, путем телефо-
на: 035/8223-214. Непотпуне и неблговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Конкрус 
објавити у листу „Послови”. 

ОШ „РАДИСЛАВ НИКЧЕВИЋ”
35270 Мајур

тел. 035/261-378

Чистачица
са 50% радног времена, за рад  

у издвојеном одељењу у Медојевцу

Чистачица
са 50% радног времена, за рад  

у матичној школи у Мајуру

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане Законом о раду („Службе-

ни гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/17 и 95/2018 
- аутентично тумачење) као и посебне усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/19 и 6/20). Кандидат треба: да поседује 
одговарајуће образовање – први степен стру-
чне спреме односно завршена основна школа; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима;да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвњење, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе , против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњавава пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи и то: уверење о држављан-
ству Републике Србије, не старије од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених (са холо-
грамом); оверену фотокпију сведочанства о 
завршеној основној школи; доказ надлежне 
полицијске управе да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (издато 
након расписивања конкурса); доказ о знању 
српског језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад у школи (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на језику 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
у школи); радну биографију (осим за лица која 
први пут заснивају радни однос)-пожељно 
доставити. Лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Докази о испуње-
ности услова достављају се у оригиналу или 
овереној фотокопији. Конкурс спроводи Кон-
курсна комисија коју именује директор школе. 
Комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата 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 запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана пријема раз-
ултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима и обавља разговор са кан-
дидатима са листе. Комисија доноси решење 
о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Рок за 

подношење пријава на конкурс је осам дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве слати на 
адресу: ОШ „Радислав Никчевић”, 35270 Мајур, 
35000 Јагодина, са назнаком „За конкурс” или 
лично у секретаријату школе, радним данима 
од 8. 00 до 14. 00 часова. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле, путем телефона 035/261-378. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. 

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
35250 Параћин, Раваничка 3

тел. 035/563-294

Радник на одржавању хигијене  
- чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 ст. 1. и ст. 2. Зако-
на и то: 1) да има завршено основно образо-
вање и васпитање, да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски језик. Кандидати су дужни да приложе 
следећу документацију: попуњен и одштампан 
пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја - део Ново на 
сајту), кратку биографију, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми, уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију), уверење 
о неосуђиваности, лекарско уверење (прила-
же кандидат који буде изабран по конкурсу, 
пре закључења уговора о раду), доказ о знању 
српског језика (уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику). Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор школе. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор у року од 8 дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих посту-
пака. Психолошку процену способности канди-
дата за рад са децом вршиће надлежна служба 
за запошљавање. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријавни форму-
лар са документацијом слати препорученом 
поштом или доставити лично у секретаријат 
школе, у затвореној коверти, са назнаком: 
„За конкурсну комисију” на адресу: ОШ „Ђура 
Јакшић“, 35250 Параћин, контакт телефон 
035/563-294, email: dj.jaksic.pn@gmail.com. 
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Наука и образовање

ОШ „РАДИСЛАВ НИКЧЕВИЋ”
35270 Мајур

тел. 035/261-378

Чистачица
са 80% радног времена, за рад  

у издвојеном одељењу у Драгошевцу

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане Законом о раду („Службе-
ни гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/17 и 95/2018 
- аутентично тумачење) као и посебне усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закон, 
10/19 и 6/20). Кандидат треба: да поседује 
одговарајуће образовање – први степен стру-
чне спреме односно завршена основна школа; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима;да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за чистачица малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвњење, за кривично дело примање мита 
или давање мита , за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе , про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају устано-
ви и то: уверење о држављанству Републике 
Србије, не старије од 6 месеци; извод из мати-
чне књиге рођених (са холограмом); оверену 
фотокпију сведочанства о завршеној основној 
школи; доказ надлежне полицијске управе да 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (издато након рас-
писивања конкурса); доказ о знању српског 
језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад у школи (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на језику на коме 
се остварује образовно-васпитни рад у школи); 
радну биографију (осим за лица која први пут 
заснивају радни однос)-пожељно доставити. 
Лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Докази о испуњености услова 
достављају се у оригиналу или овереној фото-
копији. 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 уче-

ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
разултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима и обавља разговор са кан-
дидатима са листе. Комисија доноси решење 
о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Рок за 
подношење пријава на конкурс је осам дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве слати на 
адресу: ОШ „Радислав Никчевић”, 35270 Мајур, 
35000 Јагодина, са назнаком „За конкурс” или 
лично у секретаријату школе, радним данима 
од 8. 00 до 14. 30 часова. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара Шко-
ле, путем телефона 035/261-378. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. 

ОШ „РАДИСЛАВ НИКЧЕВИЋ”
35270 Мајур

тел. 035/261-378

Наставник предметне наставе, 
предмет физика

са 60% радног времена,  
за рад у матичној школи у Мајуру  
и у издвојеном одељењу у Колару

Наставник предметне наставе 
- техничког и информатичког 

образовања, технике и технологије
са 80% радног времена,  

за рад у матичној школи у Мајуру  
и у издвојеном одељењу у Колару

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане Законом о раду („Службе-
ни гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/17 и 95/2018 
- аутентично тумачење), као и посебне услове; 
да има одговарајућу стручну спрему прописану 
Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника 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) за траже-
но радно место, односно да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 135. Став 2, 
члановима 139. и 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/19 и 6/20) лице које је стекло одгова-
рајуће образовање 1) на студијама на другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) 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 интердисци-
линарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, стручне 
области или области педагошких наука мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; да није осуђиван правнос-

нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају уста-
нови и то: уверење о држављанству Републи-
ке Србије, не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених (са холограмом); ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе 
или уверење о стеченом одговарајућем обра-
зовању; доказ надлежне полицијске управе 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело примања 
мита или давања мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (издато 
након расписивања конкурса); доказ о знању 
српског језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад у Школи (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на језику 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
у Школи); радну биографију (осим за лица која 
први пут заснивају радни однос) - пожељно 
доставити. Лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Докази о испуње-
ности услова достављају се у оригиналу или 
овереној фотокопији. Конкурс спроводи Кон-
курсна комисија коју именује директор школе. 
Комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата 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 запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана пријема раз-
ултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима и обавља разговор са кан-
дидатима са листе. Комисија доноси решење 
о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Рок за 
подношење пријава на конкурс је осам дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве слати на 
адресу: ОШ „Радислав Никчевић”, 35270 Мајур, 
35000 Јагодина, са назнаком „За конкурс” или 
лично у секретаријату школе, радним данима 
од 8. 00 до 14. 30 часова. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле, путем телефона 035/261-378. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. 



   |  Број 883 | 27.05.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs90 

Наука и образовање

ОШ „13. ОКТОБАР”
35230 Ћуприја, Алексе Шантића бб

тел. 035/8472-477

Наставник математике
са непуним радним временом 55,56%

Педагог

УСЛОВИ: Кандидати морају да поседују одго-
варајуће образовање у складу са чланом 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („ Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/2020) као и Правилни-
ком 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). Кандидати такође 
морају испуњавати услове за пријем у радни 
однос, утврђене чланом 139. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвњење, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, да поседује држављанство 
Републике Србије, да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад, 
да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима. 

ОСТАЛО: кандидат уз попуњен пријавни фор-
мулар одштампан са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, доставља следеће: кратку радну 
биографију, оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, извод из 
матичне књиге рођених – оригинал или оверена 
фотокопија (на обрасцу који важи трајно), уве-
рење о држављанству Републике Србије – ори-
гинал или оверена фотокопија (не старије од 6 
месеци), доказ да лице није осуђивано правос-
нажном пресудом, издаје надлежна полицијска 
управа. Доказ о знању језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на срп-
ском језику). Лекарско уверење да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима, изабрани кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. 

Кувар-посластичар
са непуним радним временом 67%

УСЛОВИ: кандидати морају испуњавати услове 
за пријем у радни однос утврђене чланом 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („ Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/2020), да поседује одго-
варајуће образовање – Средње образовање 
четвртог или трећег степена куварске струке у 
складу са Правилником о организацији и сис-
тематизацији радних места у ОШ „13. октобар” 
у Ћуприји, да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица , запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита , за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне 

слободе , против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, 
да поседује држављанство Републике Србије, 
да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад, да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима. Кандидат уз попуњен 
пријавни формулар одштампан са званичне 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, доставља следеће: 
кратку биографију, оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању 
односно оверен препис или оверену фотокопију 
сведоцанства, извод из матичне књиге рођених 
– оригинал или оверена фотокопија (на обрасцу 
који важи трајно), уверење о држављанству 
Републике Србије – оригинал или оверена 
фотокопија, (не старије од 6 месеци), доказ да 
лице није осуђивано правоснажном пресудом 
(издат након објављивања конкурса), издаје 
надлежна полицијска управа. Доказ о знању 
језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику). Лекар-
ско уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима, изабра-
ни кандидат доставља пре закључења уговора 
о раду. Рок за подношење пријава је 8 (осам) 
дана од дана објављивања конкурса. Прија-
ве слати са назнаком „За конкурс” на адресу: 
ОШ „13. октобар”, Алексе Шантића бб, 35230 
Ћуприја, или лично секретаријату школе рад-
ним даним од 9 до 13 часова. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране. 

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
35211 Седларе

e-mail: skolasedlare@gmail.com
тел. 035/815-0801

Наставник географије
са 65% од пуног радног времена

Наставник француског језика
са 77,78% од пуног радног времена

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа треба да испуња-
ва и посебне услове предвиђене одредбама 
члана 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 и 6/2020) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник - Просветни гласник”, број 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018, 
11/2019 и 2/2020). Кандидати уз пријаву тре-
ба да доставе следећа документа која не могу 
бити старија од 6 месеци: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању у складу са чланом 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник - Просветни гласник”, број 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018, 
11/2019 2/2020); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену копију); уверење о 
држављанству републике србије (оригинал или 
оверену копију), доказ да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
утврђено у чл. 139. став 1. тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019 и 6/2020) и доказ о позна-
вању српског језика и језика на којем се оства-

рује образовно – васпитни рад подноси канди-
дат који није стекао диплому на српском језику. 
Лекарско уверење, као доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, кандидат који буде 
изабран доставља пре закључења уговора о 
раду. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају шко-
ли на адресу: ОШ „Бранко Радичевић” Седла-
ре, 35211 Седларе са назнаком: „Конкурс за 
наставника француског језика или наставник 
географије (не отварати)”. Докази о испуње-
ности услова предвиђени овим конкурсом ако 
нису оригинали, већ фотокопије или преписи 
морају бити оверени у складу са Законом о ове-
равању потписа, рукописа и преписа („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 93/2014, 
22/2015 и 87/2018). Рок за пријављивање је 8 
(осам) дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву 
са доказима о испуњености услова доставити 
на адресу школе. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе, теле-
фон: 035/815-0801. 

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
35260 Рековац

тел. 035/8411-554

Обавештење о продужењу рока за 
подношење пријава на конкурс

На основу Инструкције Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, Број: 610-
00-326/2020-04 од 12. 05. 2020. године, о кон-
курсима објављеним пре или у току ванредног 
стања, дајемо следеће обавештење: Продужа-
ва се рок за подношење пријава на конкурс 
Основне школе „Светозар Марковић” у Рековцу, 
објављен дана 11. 03. 2020. године у публи-
кацији „Послови”, за пријем у радни однос на 
неодређено време, за радна места: - наставник 
разредне наставе за рад у издвојеном одељењу 
ОШ „Светозар Марковић у Комарану са 100% 
радног времена – 1 извршилац, наставник раз-
редне наставе за рад у издвојеном одељењу 
ОШ „Светозар Марковић у Вукмановцу са 100% 
радног времена - 1 извршилац, наставник раз-
редне наставе за рад у издвојеном одељењу 
ОШ „Светозар Марковић у Урсулу са 100% рад-
ног времена - 1 извршилац, наставник разред-
не наставе за рад у издвојеном одељењу ОШ 
„Светозар Марковић у Ратковићу са 100% рад-
ног времена - 1 извршилац, наставник мате-
матике за рад у матичној школи у Рековцу са 
100% радног времена - 1 извршилац, пмоћни 
радник за рад у матичној школи у Рековцу са 
100% радног времена -2 извршилаца, помоћ-
ни радник за рад у издвојеном одељењу ОШ 
„Светозар Марковић” у Лоћики - 1 извршилац. 
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. 

КИКИНДА

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

Нови Кнежевац

1. Дефектолог наставник  
у посебним условима

у вишим одељењима на српском 
наставном језику у ОШ „Јован Јовановић 

Змај” у Новом Кнежевцу
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2. Дефектолог наставник  
у посебним условима

у вишим одељењима на српском језику, 
на неодређено време, у ОШ „Јован 

Јовановић Змај” - издвојено одељење  
у Банатском Аранђелову

3. Наставник разредне наставе  
у посебним условима

у нижим одељењима на српском језику  
у ОШ „Јован Јовановић Змај” - издвојено 

одељење у Српском Крстуру

4. Наставник разредне наставе  
у посебним условима

у нижим одељењима на српском језику, 
у ОШ „Јован Јовановић Змај” - издвојено 

одељење у Банатском Аранђелову

5. Наставник немачког језика
у одељењима на српском и на 

мађарском наставном језику на 
неодређено време, 100% норме у  

ОШ „Јован Јовановић Змај”  
- издвојена одељења у Српском Крстуру 

и у Банатском Аранђелову

6. Наставник математике
на српском наставном језику,  

на неодређено време,  
у ОШ „Јован Јовановић Змај”  

у Новом Кнежевцу и у Издвојеном 
одељењу у Српском Крстуру

7. Наставник математике
на мађарском наставном језику,  

са 88,89% норме,  
у ОШ „Јован Јовановић Змај”,  

издвојено одељење у Банатском 
Аранђелову

8. Наставник мађарског језика
са 88,89% норме у ОШ „Јован Јовановић 

Змај” - издвојено одељење  
у Банатском Аранђелову

9. Наставник физике
на српском језику у ОШ „Јован 

Јовановић Змај” у Новом Кнежевцу и 
у издвојеним одељењима у Српском 
Крстуру и у Банатском Аранђелову

10. Наставник српског језика  
као нематерњег

у ОШ „Јован Јовановић Змај”  
у Новом Кнежевцу и у издвојеном 
одељењу у Банатском Аранђелову

11. Чистач - чистачица
са 90% радног ангажовања  

у ОШ „Јован Јовановић Змај”  
у Новом Кнежевцу

12. Чистач - чистачица
са 60% радног ангажовања  

у ОШ „Јован Јовановић Змај”,  
издвојено одељење у Српском Крстуру

УСЛОВИ: За сва радна места кандидати тре-
ба да испуњавају услове прописане члана 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/17, 27/18 - др 
закони, 10/19 и 6/20) и то а) за наставнике - 
одговарајуће високо образовање у складу са 
члановима 140. и 142. Закона о основама сис-
тема 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: сту-
дије другог степена из научне односно струч-
не области за одговарајући предмет, однос-

но групе предмета студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне односно стручне 
области односно стручне области или области 
педагошких наука или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године и услове прописа-
не Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гл. РС” - Просветни гласник број: 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/ 16, 2/17, 3/17, 
13/2018 и 11/2019). б) услови за чистача-чис-
тачицу, поред услова из члана 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
сваки кандидат треба да има завршену основну 
школу - да има основно образовање. Сваки кан-
дидат треба да испуњава услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС” бр. 88/17, 27/18 - др зако-
ни, 10/19 и 6/20) и то: да кандидат има одгова-
рајуће образовање; 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 и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са утврђено дискриминатор-
но понашање, да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен 
пријавни формулар (налази се на сајту Минис-
тарства просвете), доставити писану биогра-
фију, оверену копију дипломе о стеченој струч-
ној спреми, оверену копију додатка дипломи 
са подацима о положеним испитима, овере-
ну копију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (не старију од 6 месеци), оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
потврду о некажњавању надлежне полицијске 
управе (не старију од шест месеци), оверену 
копију доказа о положеном испиту за лицен-
цу или уверења о положеном стручном испиту, 
очитану личну карту, доказ о познавању српс-
ког језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику). Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) доставља кандидат који је 
изабран по конкурсу се пре закључења угово-
ра о раду. У току трајања поступка одлучивања 
о избору кандидата, Конкурсна комисија врши 
ужи избор кандидата, који се у року од 8 (осам) 
дана од дана истека рока за подношење прија-
ва упућују на претходну проверу психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошља-
вање, о чему ће кандидати бити благовремено 
обавештени. Пријаве на конкурс достављају се 
у року од 8 (осам) дана од дана објављивања 
Конкурса. Пријаве слати 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. 

ГИМНАЗИЈА СА ДОМОМ ЗА
ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ „БОЉАИ”

24400 Сента, Поштанска 18

На основу инструкције Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја поводом одлуке 
Народне скупштине о укидању ванредног стања 
(„Сл. гласник РС” бр. 65/20), директор Гимна-
зије са домом ученика за талентоване учени-
ке „Бољаи” је донео одлуку о продужењу рока 
пријаве на конкурс објављен у листу „Послови” 
18. 03. 2020. године на радна места:

1 наставник рачунарства  
и информатике 

са 100% радног времена,  
на мађарском наставном језику

1 васпитач у дому ученика 
са 100% радног времена,  

на мађарском наставном језику

1 шеф рачуноводства 
са 100% радног времена

1 домар школе 
са 100% радног времена

1 кувар у дому ученика 
са 100% радног времена

Рок за пријаву кандидата на објављени конкурс 
продужава се 30 дана од дана престанка ван-
редног стања, односно до 06. 06. 2020. године. 

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
Кикинда, Доктора Зорана Ђинђића 7

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

Помоћно техничко особље-радник за 
одржавање хигијене-чистачица

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна 
школа. Кандидати који се пријављују на кон-
курс морају да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. На сајту Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
постављен је формулар који се попуњава при-
ликом пријављивања на конкурс за пријем у 
радни однос у установи. Формулар за пријаву 
на конкурс доступан је на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc Уз наведени 
формулар (пријаву) кандидат треба да под-
несе следећа документа: кратку биографију; 
оверену фотокопију сведочанства/дипломе о 
завршеној основној школи; доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење)- подноси се пре закључења уговора 
о раду; уверење да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не ста-
рије од дана објављивања конкурса); оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци); доказ да 
кандидати знају српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - подносе 
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само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику (оверену фотокопију); ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; фотокопију личне карте/очитану 
личну карту. Рок за пријављивање је осам (8) 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће узети у 
разматрање. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити лично или слати у затвореној 
коверти са назнаком „За конкурс” на адресу: 
Економско-трговинска школа, Доктора Зорана 
Ђинђића 7, 23300 Кикинда, тел. 0230/422-023. 
Конкурс за пријем у радни однос спроводи 
Конкурсна комисија коју ће директор имено-
вати посебним решењем. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Након достављања резултата 
психолошке процене за рад са децом и учени-
цима, Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима који испуњавају услове за пријем 
у радни однос. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење). 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДРАГОЉУБ УДИЦКИ”

Кикинда, Доситејева 43
тел. /факс: 0230/422-530, 421-230

e-mail: dudicki@predskolskakikinda.edu.rs

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: општи: а) одговарајуће високо образо-
вање: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске сту-
дије 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. 
Послове васпитача може да обавља лице које 
има завршену вишу школу за образовање вас-
питача, високу школу струковних студија за 
образовање васпитача укупно (180 ЕСПБ), спе-
цијалистичке струковне студије за образовање 
васпитача (укупно 240 ЕСПБ); стечено звање: 
васпитач деце предшколског узраста односно 
струковни васпитач специјалиста; б) да поседу-
је психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; ц) да је државља-
нин Републике Србије; д) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање; е) да зна српски језик и језик на ком се 
обавља васпитно-образовни рад. Додатни усло-
ви: а) радно искуство у струци у трајању од 1 
године најмање; б) испит за лиценцу или струч-
ни испит у складу са законом; ц) без лиценце 
може бити примљено лице уз обавезу да исту 
стекне у року од најкасније 2 године од дана 
заснивања радног односа. 

Секретар

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: општи: а) образовање из области 
правних наука у складу са чланом 140. став 1. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020); високо образовање: на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропи-
су који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; б) да поседује 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; ц) да је државља-
нин Републике Србије; д) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање; е) да зна српски језик и језик на ком 
се обавља васпитно-образовни рад. Додатни 
услови: а) дозвола за рад секретара (лиценца 
за секретара), б) лице које има положен струч-
ни испит за секретара, правосудни или стручни 
испит за запослене у органима државне управе 
или државни стручни испит, сматра се да има 
лиценцу за секретара. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у часопису „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
на конкурс доставити у затвореној коверти. 
Документа за конкурс која кандидати треба да 
доставе су следећа: CV (радна биографија); 
уредно испуњен и одштампан пријавни форму-
лар скинут са званичне странице министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; уве-
рење о држављанству, оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци; оверена 
фотокопија дипломе; доказ о неосуђиваности 
(из казнене евиденције МУП-а); уверење о 
здравственој способности - кандидат ће доста-
вити касније по доношењу одлуке о избору кан-
дидата; Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара предшколске установе и 
преко телефона: 0230/422-530 или 421-230. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
”ПЕТЕФИ ШАНДОР”

Сента

Наставник српског језика  
као нематерњег

у одељењима у којима се настава  
изводи на мађарском језику

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 Закона о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 
и 95/2018 - аутентично тумачење) кандидат 
треба да испуњава и следеће услове: 1) да има 
одговарајуће образовање у складу са 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) и да има 
стечено образовање у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и струч-

них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019 и 2/2020) редвиђено за настав-
ника српског као нематерњег језика, и дозволу 
за рад (лиценцу); 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и мађар-
ски језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Испуњеност овог услова цениће се у складу 
с чланом 141 став 6 ЗОСОВ-а. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс с кратком био-
графијом - кретањем у служби доставити: ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању и лицен-
це; извод из матичне књиге рођених; доказ о 
неосуђиваности правноснажном пресудом за 
кривична дела набројана у тачки 3 (уверење 
из казнене евиденције МУП-а не старије од 6 
месеци); уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци; попуњен пријавни формулар који 
је прописан од стране Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и налази се на 
сајту Министарства. Копије морају бити овере-
не. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) изабрани кандидат треба 
да достави школи пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у обзир. Пријаве са потребним документима 
слати на адресу: Основна школа „Петефи Шан-
дор”, Сента, Арпадова 83. Сва обавештења могу 
се добити на телефон: 024/811-412. 

Наставник математике
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 Закона о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 
и 95/2018 - аутентично тумачење) кандидат 
треба да испуњава и следеће услове: 1) да има 
одговарајуће образовање у складу са 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) и да 
има стечено образовање у складу са Правилни-
ком 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) редвиђено 
за наставника математике, и дозволу за рад 
(лиценцу); 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 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 за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик и мађарски језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Испуњеност 
овог услова цениће се у складу с чланом 141 
став 6 ЗОСОВ-а. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс с кратком био-
графијом - кретањем у служби доставити: ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању и лицен-
це; извод из матичне књиге рођених; доказ о 
неосуђиваности правноснажном пресудом за 
кривична дела набројана у тачки 3 (уверење 
из казнене евиденције МУП-а не старије од 6 
месеци); уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци; попуњен пријавни формулар који 
је прописан од стране Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и налази се на 
сајту Министарства. Копије морају бити овере-
не. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) изабрани кандидат треба 
да достави школи пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у обзир. Пријаве са потребним документима 
слати на адресу: Основна школа „Петефи Шан-
дор”, Сента, Арпадова 83. Сва обавештења могу 
се добити на телефон: 024 811 412. 

Наставник енлеског језика
у одељењима у којима се настава изводи 

на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 Закона о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 
и 95/2018 - аутентично тумачење) кандидат 
треба да испуњава и следеће услове: 1) да има 
одговарајуће образовање у складу са 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) и да има 
стечено образовање у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019 и 2/2020) предвиђено за за 
наставника енглеског језика, и дозволу за рад 
(лиценцу); 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против 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 мађарски језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Испуњеност 
овог услова цениће се у складу с чланом 141 
став 6 ЗОСОВ-а. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс с кратком био-
графијом - кретањем у служби доставити: ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању и лицен-
це; извод из матичне књиге рођених; доказ о 
неосуђиваности правноснажном пресудом за 
кривична дела набројана у тачки 3 (уверење 

из казнене евиденције МУП-а не старије од 6 
месеци); уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци; попуњен пријавни формулар који 
је прописан од стране Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и налази се на 
сајту Министарства. Копије морају бити овере-
не. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) изабрани кандидат треба 
да достави школи пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у обзир. Пријаве са потребним документима 
слати на адресу: Основна школа „Петефи Шан-
дор”, Сента, Арпадова 83. Сва обавештења могу 
се добити на телефон: 024/811-412. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ПЕТЕФИ ШАНДОР” СЕНТА

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: 1) да лице има завршену основну шко-
лу; 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије. Докази о испуњености услова из тач. 1), 
3) и 4) саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из тачке 2) доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) изабрани кандидат 
треба да достави школи пре закључења угово-
ра о раду. Уз пријаву са биографским подацима 
кандидати треба да приложе: попуњен пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја), оверену фотокопију сведочанства 
о завршеној основној школи; оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављнству (не старије од 6 месе-
ци), оригинал или оверену фотокопију уверења 
о некажњавању (не старије од 6 месеци). Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. 
Пријаве са потребним документима слати на 
адресу: Основна школа „Петефи Шандор”, 24400 
Сента, Арпадова 83. Сва обавештења могу се 
добити на телефон: 024/811-412.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
38211 Племетина
тел. 028/467-784

Професор разредне наставе
2 извршиоца

Професор српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом кандидат треба да испуњава и следеће 
услове: 1. VII/1 степен стручне спреме, у наве-
деном занимању (према Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи); 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење се под-
носи пре закључења уговора о раду са изабра-
ним кандидатом); 3. уверење да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела 
за која је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца или није пра-
воснажно осуђиван за кривично дело насиља 
у породици, одузимања малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица, 
или родоскврнуће, за кривична дела примања 
или давања мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полних слобода, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање против достојанства 
личности и морала (доказује се изводом из 
казнене евиденције, коју прибавља кандидат 
у Министарству унутрашњих послова надлеж-
не полицијске управе) 4. да има држављан-
ство Републике Србије (доказује се уверењем о 
држављанству које мора бити у оригиналу или 
овереној копији не старијој од 6 месеци); 5. да 
зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и уз попуњен и одштампан пријавни 
формулар доставља: оверену копију дипломе 
о завршеном образовању, извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија), 
уверење о држављанству (да није старије од 6 
месеци, оригинал или оверену копију) фотоко-
пију личне карте, извод из казнене евиденције. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују 
се на процену психофизичке способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба та послове запошљавања. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”. Пријаве са 
потребном документацијом доставити поштом, 
или лично, на адресу школе: ОШ”Свети Сава”, 
38211 Племетина, телефон 028/467-784. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве се неће разма-
трати. 

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ” БРЊАК
38228 Зубин Поток
тел. 0640/199-373

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове; да имају држављанство Републике 
Србије да поседују одговарајуће високо обра-
зовање у скаладу са чланом 139 и 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и 

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017) 
да има високо образовање стечено на студија-
ма другог степена - мастер академске студије 
или специјалистичке академске студије - у скла-
ду са Законом о висиком образовању, или на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је утврђивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године), 
педагога или психолога; да поседује линценцу - 
односно положени стручни испит, и да испуња-
вају остале услове за наставника, педагога или 
психолога; да имају положен испит за директо-
ра; да имају пет година радног стажа у области 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита, или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела дела против пол-
не слободе, против јавног саобраћаја, против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију; непостојање дискриминаторног 
понашања утврђеног у складу са законом; да 
поседују психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима. Ако се 
на поновљени конкурс не пријави ниједан кан-
дидат са високим образовањем, за директора 
основне школе може да буде изабран и настав-
ник са одговарјућим образовањем и најмање 
десет година радног стажа у области образо-
вања и васпитања, уз обавезу да положи испит 
за директора. Директор се бира на период од 
четири године. Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе: уверење о 
држављанству, оверени препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверени пре-
пис/фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; потврду о радном искуству; уверење/
потврду да нису осуђивани; лекарско уверење. 
Пријаве слати на адресу: ОШ „Петар Кочић”, 
Брњак, 382228 Зубин Поток. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити на телефон: 
064/019-9373. Докази се достављају у оригина-
лу или овереној фотокопији, не старијим од 6 
месеци. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ЈАНКО ЈОВИЋЕВИЋ”

38310 Гораждевац
тел. 064/0034-112

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 ст. 1 и 2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19), и то: 1) да 
је стекао високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије): (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005; лице из тачке 1) подтачке (2) одељка 
„услови” мора да има завршене студије првог 

степена из научне односно стручне области за 
одговарајуће предмете, односно групу предме-
та; да има степен и врсту образовања у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни преглед” 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/19); да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела давања или примања 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије, да зна српски језик. 

Наставник математике

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 ст. 1 и 2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19), и то: 1) да 
је стекао високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије): (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2)на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005; лице из тачке 1) подтачке (2) одељка 
„услови” мора да има завршене студије првог 
степена из научне односно стручне области за 
одговарајуће предмете, односно групу предме-
та; да има степен и врсту образовања у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни преглед” 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/19); да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела давања или примања 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије, да зна српски језик. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе сле-
дећу документацију: 1. попуњен и одштампан 
пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја - део Ново на 
сајту); 2. радну биографију; 3. оверену фото-
копију дипломе о стручној спреми или уве-
рење о стеченом високом образовању; 4. уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци); 5. извод 

из матичне књиге рођених (оригинал са холо-
грамом или оверену фотокопију); 6. уверење 
из казнене евиденције МУП-а о неосуђиваности 
не старије од 6 месеци); 7. лекарско уверење 
(прилаже кандидат који буде изабран по кон-
курсу, пре закључења уговора о раду); 8. доказ 
о знању српског језика (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику). 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор школе. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са уче-
ницима које врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријавне формуларе са доку-
ментацијом слати поштом или доставити лич-
но у секретаријат школе, у затвореној коверти 
са назнаком „За конкурсну комисију”, на адре-
су Основна школа „Јанко Јовићевић”, 38310 
Гораждевац. Додатне информације могу се 
добити на телефон 064/0034-112 или на мејл: 
os_gorazdevac@hotmail.com. 

ОСНОВНА ШКОЛА „21. НОВЕМБАР”
Вучитрн, Гојбуља

Наставник математике
за 8 часова норме непосредног рада

УСЛОВИ: ВСС, да кандидат испуњава усло-
ве предвиђене чланом 139. и 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи. У пријави кандидати поред попуњеног 
и одштампаног пријавног формулара са сајта 
МПНТР подносе и доказе о испуњености кон-
курса и то: диплому о стеченом одговарајућем 
образовању; лекарско уверење, уверење о 
држављансту, не старије од 6 месеци); кратку 
биографију; уверење да против кандидата није 
покренут кривични поступак и да се не води 
истрага; извод из матичне књиге рођених. Сва 
наведена документа морају бити у оригиналу 
или оверене копије. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве поднети у ОШ „21. 
новембар” у Гојбуљи. 

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
38220 Косовска Митровица

Лоле Рибара 29

Економија, право и администрација - 
наставник економских предмета

УСЛОВИ: 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 („Службени 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни и 10/2019). Кандидати поред општих услова 
треба да испуњавају и следеће услове: посе-
довање одговарајућег образовања и то, 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. 
09. 2005. године; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање од 10. 09. 
2005. године; поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима; поседовање држављанства Републике 
Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом 
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за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвнављење за кривично дело примања мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја, и против човечности и 
других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
непостојање дидкриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са зако-
ном, извршена психолошка процена способ-
ности за рад са децом и ученицима, у складу са 
законом, знање српског језика и језика на којем 
се остварује образовно-васпини профил. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, 
у овереној копији, заједно на одштампаним 
пријавним формуларом достављају устано-
ви. Пријаве и приложена документација се не 
враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање, потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, уверење о држављанству Републи-
ке Србије или извод из матичне књиге рођених 
(оверена фотокопија). Докази о провери пси-
хофизичких способности за рад са децом и уче-
ницима 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 спо-
собности за рад са децом и ученицима. Пријаве 
слати на адресу: Економско-трговинска школа, 
38220 Косовска Митровица, Лоле Рибара 29, са 
назнаком „Пријава за конкурс”. 

ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ”
15300 Лозница, Гимназијска 5

тел. 015/875-923

Наставник хемије
за 60% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: професор 
хемије; дипломирани хемичар; дипломирани 
хемичар опште хемије; дипломирани хемичар 
за истраживање и развој; дипломирани хеми-
чар - смер хемијско инжењерство; дипломирани 
професор хемије - мастер; дипломирани хеми-
чар - 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 математике

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: профе-
сор математике; дипломирани математичар; 
дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене; дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику; дипломирани 
математичар - информатичар; дипломирани 
математичар - професор математике; дипло-
мирани математичар за математику економије; 
професор математике и рачунарства; дипло-
мирани математичар - астроном; дипломирани 
математичар - теоријска математика; дипломи-
рани математичар - примењена математика; 
дипломирани инжењер математике (са избор-
ним предметом основи геометрије); дипломи-
рани информатичар; дипломирани професор 
математике - мастер; дипломирани математи-
чар - мастер; дипломирани инжењер матема-
тике - мастер (са изборним предметом основи 
геометрије); професор математике - теоријско 

усмерење; професор математике - теоријски 
смер; мастер математичар; мастер професор 
математике; дипломирани професор матема-
тике и рачунарства - мастер из области мате-
матичких наука. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно заврше-
не основне академске студије на студијским 
програмима Математика или Примењена мате-
матика (са положеним испитом из предмета 
Геометрија или Основи геометрије). 

Наставник историје
за 65% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: професор 
историје; дипломирани историчар; дипломира-
ни историчар - мастер; мастер историчар; мас-
тер професор предметне наставе. Лица која су 
стекла академско звање мастер морају имати 
морају имати претходно завршене основне ака-
демске студије историје. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве из. чл. 139, 140, 142 и 143 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017); да испуњавају услове 
у погледу стручне спреме сходно Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018). Уз 
пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарсва просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија именована од стране 
директора школе, а избор се врши у складу са 
Законом о основама система образовања и вас-
питања. У поступку одлучивања у избору кан-
дидата, кандидати изабрани у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Пријавље-
ни кандидати су дужни да уз пријаву доставе 
одређену документацију: попуњен и одштам-
пан пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оверену фотокопију дипло-
ме; доказ да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након доплимирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са европ-
ским системом преноса бодова (оригинал или 
оверена фотокопија потврде - уверење одго-
варајуће високошколске установе о броју ост-
варених бодова, односно положеним испити-
ма из психологије и педагогије или оверена 
копија уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу). Ово образовање је 
наставник обавезан да стекне у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу; оверена фотокопија уверења о држављан-
ству или оригинал (не старије од 6 месеци); 
оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених или оригинал (не старији од 6 месе-
ци); доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способности за рад са ученици-
ма, који кандидат доставља пре закључења уго-
вора о раду. доказ о познавању српског јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни 
рад подноси кандидат који није стекао дипло-
му на српском језику, а доказ о томе треба да 
буде издат од стране високошколске устано-
ве надлежне за издавање таквих докумената 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ из 
казнене евиденције МУП-а (оригинал или ове-
рена фотокопија); да нису осуђивани правос-
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 кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање. Пријаве 
се подносе на адресу школе, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. 

СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
Лепосавић

Професор српског језика  
и књижевности

за 65% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће високо образо-
вање у складу са чланом 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања стечено 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: 1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предме-
та; 2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука ако имају завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године и у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобраовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/15, 
11/16, 13/16 - исп. 13/16, 2/17, 3/18, 7/19); 
да има психичку, физичку и здраствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да има 
држављанство Републике Србије, да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но 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 кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, да зна српски језик и језик на којим се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који се налази 
на званичној страници Министарства просвете, 
науке и технолпшког развоја РС и оштампан и 
попуњен формулар достављају школи заједно 
са потребном документацијом. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: биогра-
фију, оверену копију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању или уверења о стеченом 
одговарајућем образовању ако диплома није 
издата (кандидат који има високо образовање 
стечено на студијама другог степена доставња 
оверену копију дипломе другог степена и ове-
рену копију дипломе основних академских, 
односно основних струковних студија), уверење 
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надлежне полицијске управе да није правос-
нажно осуђиван за кривична дела прописана 
чћланом 139. став 1. тачка 3) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања), оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
оригинал или оверену копију извода из мати-
чне књиге рођених, доказ да зна српски језик 
(овај доказ доставља само кандидат који одго-
варајуће образовање није стекао на сарпском 
језику). Лекарско уверење доставња кандидат 
који буде примљен у радни однос пре закљу-
чења уговора о раду. Конкурс остаје отворен 8 
(осам) дана од дана објављивања. Пријаве на 
конкурс доставити на адресу: Средња школа 
„Никола Тесла” у Лепосавићу, Немањина 29/А, 
38218 Лепосавић. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узети у разматрање. 

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
Лепина

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: поседо-
вање одговарајућег високог образовања из чла-
на 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања, то јест високо обра-
зовање стечено: 1) на студијама другог степена 
- мастер академске студије, мастер струковне 
студије или специјалистичке академске сту-
дије (студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које 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 предме-
та); или 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године), за наставника основне школе, 
педагога или психолога; поседовање дозволе за 
рад (лиценце) наставника, васпитача и струч-
ног сарадника; поседовање лиценце за дирек-
тора установе (кандидат који ту лиценцу не 
поседује може бити изабран, али ће бити дужан 
да испит за директора установе положи у року 
од две године од дана ступања на дужност); 
поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика и језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, нити за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију; непостојање дискри-
минаторног понашања на страни кандидата, 
утврђеног у складу са законом; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за привредни преступ 
у вршењу раније дужности; најмање осам годи-
на рада на пословима образовања и васпитања 
у установи за образовање и васпитање, након 
стеченог одговарајућег образовања. 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 
горенаведених услова, има одговарајуће обра-
зовање из члана 140. став 3. истог закона, то 
јест високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије) 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 установе и најмање десет година 
рада на пословима васпитања и образовања у 
установи, после стеченог одговарајућег обра-
зовања. Директор се бира на период од четири 
године. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: доказ о држављанству (уве-
рење о држављанству, односно извод из мати-
чне књиге рођених); оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ о знању 
српског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на тим јези-
цима); оверен препис/фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту; потврду о радном искуству; доказ 
о неосуђиваности и о непостојању дискрими-
наторног понашања; доказ из Привредног суда 
о неосуђиваности правноснажном пресудом за 
привредни преступ у вршењу раније дужности; 
доказ о резултатима стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања 
(само кандидати који су претходно обављали 
дужност директора установе); оверен препис/
фотокопију лиценце за директора установе (ако 
је кандидат поседује); преглед кретања у служ-
би са биографским подацима (необавезно); 
доказе о својим стручним и организационим 
способностима (необавезно). Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и преко телефона 038/89-558. 

ОШ „КНЕЗ ЛАЗАР”
38207 Доња Гуштерица

тел. 038/86-321

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава све 
прописане услове члана 140. Закона основама 
системима образовања и васпитања. Правил-
ника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника („Службени гласник 
РС“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
2/2017, 13/2018, 11/2019); да има психичку, 
физичку и здраствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правос-
нажном судском пресудом за кривично дело 
утврђено чланом 139. став 1 тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
за које је изречена казна затвора у трајању 
од три месеца као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у кладу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије, да познаје 
језик на коме се обавља васпитно образовни 
рад (доказ су у обавези да доставе само они 
кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику). Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити узете 

у разматрање. Пријаве слати на адресу школе: 
ОШ „Кнез Лазар”, 38207 Доња Гуштерица. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: 1. пријавни формулар са званичне интер-
нет старнице Министарства просвете: http://
www.mpn.gov.rs, 2. оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању у складу са чланом 
140. Закона о основама образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и 
Закон 10/2019 и 6/2020), Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основним школама („Сл. глас-
ник РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
2/2017, 13/2018, 11/2019); 3. оверену фотоко-
пију уверења о положеном испиту за лиценцу, 
ако нема положен испит за лиценцу дужан је да 
исти положи у року од две године од заснивања 
радног односа, 4. уверење о психичкој, физич-
кој и здраственој способности кандидат доноси 
пре закључења уговора. 5. уверење надлеж-
ног суда да није покренут кривични поступак 
(не старије од 6 месеци). 6. уверење надлежне 
службе МУП-а о казненој евиденцији из члана 
139. став 1 тачка 3. Закона о основама обра-
зовања и васпитања (не старије од 6 месеци); 
7. уверење о држављанству Републике Србије 
и извод из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месе-
ци; уколико кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику подноси доказ да 
је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће школске установе. Проверу пси-
хофизичке способности кандидата који испуња-
ва услове конкурса, а који се благовремено и са 
потпуном документацијом пријавили на конкурс 
и који уђу у ужи избор, вршиће Национална 
служба за запошљавање у Косовској Митровици 
применом стандардизованих поступака. 

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
ИЗ ПРИШТИНЕ У ЛАПЉЕМ СЕЛУ

Чистач
у истуреном одељењу школе  

у Племетини
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту чис-
тача у истуреном одељењу школе у Племетини 
могу бити примљени кандидати који испуња-
вају услове из чл. 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Уз пријаву кан-
дидати треба да приложе: доказ о стеченом 
образовању, тј. оверену фотокопију сведочан-
ства о завршеној основној школи; уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рође-
них; доказ о знању српског језика (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику); уверење о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве на конкурс неће се узети 
у разматрање. Пријаве са документацијом сла-
ти на адресу: Економско-трговинска школа из 
Приштине у Лапљем Селу, 38204 Лапље Село 
или доставити лично у просторијама школе сва-
ког радног дана од 7. 00 до 13. 00 часова. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

38220 Косовска Митровица, Џона Кенедија 17

Наставник физике
са 50% норме

УСЛОВИ: ВСС, да кандидат испуњава услове 
предвиђене чланом 139. 140. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи. У 
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пријави кандидати поред попуњеног и одштам-
паног пријавног формулара са сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
подносе и доказе о испуњености услова кон-
курса и то: диплому о стеченом одговарајућем 
образовању; лекарско уверење; уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци); 
кратку биографију; уверење да против канди-
дата није покренут кривични поступак и да се 
не води истрага; извод из матичне књиге рође-
них. Сва наведена документа морају бити у ори-
гиналу или оверене фотокопије. Рок за подно-
шење пријаве је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене, некомплетне, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве које не садрже сва 
документа наведена у конкурсу, биће одбачене 
закључком конкурсне комисије. Пријаве се под-
носе лично или поштом: ОШ „Доситеј Обрадо-
вић”, Џона Кенедија 17, 38220 Косовска Митро-
вица. 

КРАГУЈЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА „21. ОКТОБАР” 
34000 Крагујевац, Милована Глишића 13

тел. 034/6302-785

Чистачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 
88/2017 и 27/2018 - др. закон, 10/19 и 6/20) и 
то: да има одговарајуће образовање из Пра-
вилника о организацији рада и систематизацији 
послова и радних задатака у Основној школи 
„21. октобар” у Крагујевцу број 1006 од 10. 09. 
2018 године, Измена број 1415 од 29. 11. 2018 
године и Измена број 1255 од 18. 10. 2019. 
године; да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи 
и то: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе - сведочанства о стеченом образо-
вању, односно уверења - ако диплома није 
издата; уверење да није осуђиван за кривич-
на дела из члана 139. став1. тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања, не 
старије од шест месеци (оригинал или оверена 
копија); уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверена копија); 
доказ о знању српског језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том 
језику); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена копија); уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима подноси изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 

конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве на конкурс се подносе у 
затвореним ковертама са назнаком „За конкурс” 
поштом на адресу: Основна школа „21. окто-
бар”, Милована Глишића 13, 34000 Крагујевац 
или се непосредно предају секретару школе. 
Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе сваког радног дана у 
времену од 9 до 13 часова и/или на телефон: 
034/6302-785. 

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
СРЕДЊА ШКОЛА

34240 Кнић, Војводе Стевана Книћанина 174
тел: 034/ 510-149

Конкурс објављен 20. 05. 2020. г. у публика-
цији „Послови” бр. 882 за радно место: Домар/
мајстор одржавања са 50% радног времена на 
неодређено време се у целости поништава. 

СРЕДЊА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ”
34210 Рача, Карађорђева 94

тел. 034/751-281

Наставник физике
са 76,20% радног времена

Наставник историје
са 60,86% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати усло-
ве за пријем у радни однос утврђене чланом 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” број 88/17, 
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020), и то: 
1) да имају одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140 став 1 тачка 1) и подтачке 1) 
и 2) и тачком 2) и ставом 2 истог члана Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/2020) и за наставника физи-
ке једно од звања: професор физике професор 
физике; дипломирани физичар; дипломирани 
астрофизичар; дипломирани физичар за општу 
физику;дипломирани физичар за примењену 
физику;дипломирани физичар - информати-
чар; професор физике за средњу школу;ди-
пломирани физичар - истраживач; дипломи-
рани физичар за теорију и експерименталну 
физику;дипломирани физичар за примењену 
физику и информатику; дипломирани физи-
чар - 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 - мас-
тер;дипломирани физичар - мастер;дипломира-
ни физичар - мастер физике - метеорологије; 
дипломирани физичар - мастер физике - астро-
номије; дипломирани физичар - мастер меди-
цинске физике;мастер физичар;мастер профе-
сор физике и за наставника историје једно од 
звања: професор историје; дипломирани исто-
ричар;дипломирани историчар - мастер; мастер 
историчар;мастер професор предметне наста-
ве. Лица која су стекла академско звање мас-
тер морају имати претходно завршене основне 
академске студије на студијским програмима из 
области физике/историје; 2)да имају психич-
ку, физичку и здраствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3)да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 

групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
имају држављанство Републике Србије 5); да 
знају српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова: оверена фотокопија дипломе о 
одговарајућем високом образовању и степену 
и врсти образовања, подноси се уз пријаву на 
конкурс; уверење о држављанству, подноси се 
уз пријаву на конкурс у оригиналу или овере-
ној фотокопији - не старије од 6 месеци, рачу-
најући од дана датума објављивања конкурса; 
уверење суда да против кандидата није покре-
нута истрага, однсосно да се не води кривични 
поступак, не старије од 6 месеци, у оригиналу 
или овереној фотокопији; уверење из казнене 
евиденције о неосуђиваности, не старије од 6 
месеци, у оригиналу или овереној фотокопији; 
доказ да кандидат зна српски језик (овере-
на копија јавне исправе којом се доказује да 
је кандидат стекао средње, више или високо 
образовање на српском језику, на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад или је положило 
испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе, подноси се уз пријаву 
на конкурс-овај доказ достављају само канди-
дати који нису стекли образовање на српском 
језику). Уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом доказује се 
приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Потребно је поред наведеног 
доставити: одштампан пријавни формулар који 
се попуњава на званичној страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
и потписану биографију. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве се подносе у затвореним ковертама, 
непосредно школи или препорученом поштом 
на адресу: Средња школа „Ђура Јакшић” Рача, 
Карађорђева 94, 34210 Рача, са назнаком - 
„Конкурс за посао“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Кон-
такт особа, секретар школе Сања Милошевић 
034/751-281. 

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ

„ВУКАШИН МАРКОВИЋ”
34000 Крагујевац, Јанка Веселиновића бб

тел. 034/332-179

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају 
услове прописане чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и и 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова у школи и то да: да има одговарајуће 
образовање за рад - средње образовање, IV 
степен стручне спреме; има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 
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језик. Кандидати попуњавају формулар за 
пријаву на конкурс на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја и одштампани пријавни фор-
мулар заједно са потребном документацијом 
достављају школи. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; доказ да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које му је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као ни за кри-
вична дела: насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и доказ да за кандидата није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; доказ о држављанству Републике 
Србије (извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству); доказ о знању српског 
језика- уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о здравстве-
ној способности, не старије од шест месеци. 
Пријавни формулар са потребном документа-
цијом се подноси лично или се шаље на адресу: 
Школа за основно и средње образовање „Вука-
шин Марковић”, Јанка Веселиновића бб, 34 000 
Крагујевац. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко 
телефона 034/332-179. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„СЕСТРЕ РАДОВИЋ”

34312 Белосавци
тел. 034/6883-002

Наставник техничког и 
информатичког образовања

са 50% радног времена

УСЛОВИ: За наведено радно место, кандида-
ти треба да испуњавају следеће услове: усло-
ве прописане чланом 139. и 140 став 1. Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
одговарајуће образовање у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Просветни гласник“, 11/2012). Поред наве-
дених услова кандидати треба да испуњавају 
и следеће услове: да је кандидат држављанин 
Републике Србије, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није, у складу са законом утврђе-
но дискриминаторско понашање; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима и за које није, у складу 
са законом утврђено дискриминаторско пона-

шање, и да испуњава друге услове предвиђе-
не Законом о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи Кандидати су дужни да попу-
не пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну 
документацију (оверену копију дипломе о сте-
ченом образовању, уверење о држављанству и 
уверење да нису осуђивани) заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају на 
адресу школе: Основна школа „Сестре Радо-
вић”, 34312 Белосавци, телефон 034/6883-002. 
Рок за подношење пријава по конкурсу је 8 
дана од дана објављивања. 

Домар/мајстор одржавања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: За наведено радно место, кандидати 
треба да испуњавају следеће услове: услове 
прописане чланом 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; опште услове 
за заснивање радног односа, прописане чла-
ном 24. Закона о раду Поред наведених усло-
ва кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове: да има средње образовање; да је кан-
дидат држављанин Републике Србије; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвњење, 
за кривично дело примање или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом утврђено дискриминаторско 
понашање; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад у школи. Кандидати су 
дужни да попуне пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, а потребну документацију (оверену копију 
дипломе о стеченом образовању, уверење о 
држављанству и уверење да нису осуђивани) 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају на адресу школе: Основна шко-
ла „Сестре Радовић”, 34312 Белосавци, телефон 
034/6883-002. Рок за подношење пријава по 
конкурсу је 8 дана од дана објављивања. 

Стручни сарадник - психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: За наведено радно место, кандида-
ти треба да испуњавају следеће услове: усло-
ве прописане чланом 139. и 140 став 1. Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
одговарајуће образовање у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(Просветни гласник број 11/2012). Поред наве-
дених услова кандидати треба да испуњавају 
и следеће услове: да је кандидат држављанин 
Републике Србије, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није, у складу са законом утврђе-
но дискриминаторско понашање; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 

са децом и ученицима и за које није, у складу 
са законом утврђено дискриминаторско пона-
шање, и да испуњава друге услове предвиђе-
не Законом о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи Кандидати су дужни да попу-
не пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну 
документацију (оверену копију дипломе о сте-
ченом образовању, уверење о држављанству и 
уверење да нису осуђивани) заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају на 
адресу школе: Основна школа „Сестре Радо-
вић”, 34312 Белосавци, телефон 034/6883-002. 
Рок за подношење пријава по конкурсу је 8 
дана од дана објављивања. 

Секретар школе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: За наведено радно место, кандидати 
треба да испуњавају следеће услове: услове 
прописане чланом 139. и 140. став 1. Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
опште услове за заснивање радног односа, 
прописане чланом 24. Закона о раду. Поред 
наведених услова кандидати треба да испуња-
вају и следеће услове: одговарајуће образо-
вање из области правних наука, да је канди-
дат држављанин Републике Србије, да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није, у скла-
ду са да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад у школи и да зна српски 
језик. Кандидати су дужни да попуне пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну документа-
цију (оверену копију дипломе о стеченом обра-
зовању, уверење о држављанству и уверење 
да нису осуђивани) заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају на адресу 
школе: Основна школа „Сестре Радовић”, 34312 
Белосавци, телефон 034/6883-002. Рок за под-
ношење пријава по конкурсу је 8 дана од дана 
објављивања. 

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ”

34310 Топола, Мије Тодоровића 8
тел. 034/6811-003

Конкурс објављен дана 11. 03. 2020. године у 
публикацији „Послови” бр. 872 за радна места: 
наставник српског језика и стручни сарадник - 
педагог, мења се у делу ОСТАЛО у следећем: 
Рок за пријаву кандидата на конкурс се проду-
жава и исти истиче дана 06. 06. 2020. године. У 
осталом делу конкурс остаје непромењен. 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ОСНОВНА ШКОЛА 
 

„МИРКО ЈОВАНОВИЋ”
34000 Крагујевац, Незнаног јунака 8

тел. 034/300-333

Психолог
за 50% радног времена

Психолог

Наставник технике и технологије
за 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају одговарајуће високо 
образовање, у складу са чланом 140. став 1. 
и2. и 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 система образовања и вас-
питања: да имају психичку, физичку и здрав-
ствену спососбност за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење доставља кандидата 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита; за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (изаје МУП односно 
надлежна ПУ); да имају држављанство Репу-
блике Србије; да знају језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (уколико образо-
вање није стечено на српском језику, кандидат 
доставља доказ одговарајуће високошколске 
установе надлежне за издавање таквих доку-
мената о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад). 

ОСТАЛО: Кандидати уз попуњен пријавни фор-
мулар који се преузима на интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, треба да доставе следећа документа 
којима доказују да испуњавају услове конкур-
са:оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, у складу са чл. 140. 
Закона о основана система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18 и др. 
закон, 10/19 и 6/20) и Правикника о степену и 
врсти обрзовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник - Просвет-
ни 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 осуђи-
ван за кривично дело из члана 139. став 1. тач-
ка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања (издаје МУП односно надлежна ПУ), 
доказ о познавању српског језика подносе кан-
дидати који нису стекли диплому на српском 
језику. Оверене фотокопије не могу бити ста-
рије од шест месеци. Кандидати који испуња-
вају услове из конкурса и који су изабрани у 
ужи избор, у року од 8 дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за запо-

шљавање применом стандардизованих поступа-
ка. Кандидати достављају школи одштампани 
пријавни формулар и потребну документацију 
на адресу: Основна школа „Мирко Јовановић”, 
Незнаног јунака 8, 34000 Крагујевац, а рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Телефон за кон-
такт је 034/300-333, а контакт особа је Јелена 
Миловановић, секретар школе. 

Чистачица
за 96% радног времена

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: завршено основно образовање, у 
складу са Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова у ОШ „Мирко Јовано-
вић” у Крагујевцу и чланом 139. став 1. тачка 
1) Закона о основама система 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 сис-
тема образовања и васпитања: да имају пси-
хичку, физичку и здравствену спососбност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
доставља кандидата који буде изабран пре пот-
писивања уговора о раду); да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита; за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(изаје МУП односно надлежна ПУ); да имају 
држављанство Републике Србије; да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати уз попуњен пријавни фор-
мулар који се преузима на интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, треба да доставе следећа документа 
којима доказују да испуњавају услове конкур-
са:оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању - завршеној основ-
ној школи, у складу са чл. 139 став 1. тачка 1). 
Закона о основана система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18 и 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 
кандидат није правноснажном пресудом осуђи-
ван за кривично дело из члана 139. став 1. тач-
ка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања (издаје МУП односно надлежна ПУ), 
доказ о познавању српског језика подносе кан-
дидати који нису стекли диплому на српском 
језику. Оверене фотокопије не могу бити ста-
рије од шест месеци. Кандидати који испуња-
вају услове из конкурса и који су изабрани у 
ужи избор, у року од 8 дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за запо-
шљавање применом стандардизованих поступа-
ка. Кандидати достављају школи одштампани 
пријавни формулар и потребну документацију 
на адресу: Основна школа „Мирко Јовановић”, 
Незнаног јунака 8, 34000 Крагујевац, а рок за 
пријављивање је 8 дана ода дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Телефон за кон-
такт је 034/300-333, а контакт особа је Јелена 
Миловановић, секретар школе. 

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звање ванредни или 
редовни професор за ужу научну 
област Савремени српски језик
на одређено време од пет година  

или на неодређено време

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у дрштве-
но-хуманистичком пољу: За избор у звање 
ванредни професор: доктор наука из научне 
области за коју се кандидат бира са најмањом 
просечном оценом 8 (на свим нивоима студија), 
односно најмање три године педагошког иску-
ства на високошколској установи и има више 
научних радова од значаја за развој науке у 
ужој научној области, објављених у међуна-
родним или водећим домаћим часописима, са 
рецензијама, оригинална стручна остварења, 
односно руковођење или учешће у научним 
пројектима, објављен уџбеник или моногра-
фију, практикум или збирку задатака за ужу 
научну област за коју се бира и више радова 
саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима. За избор у звање редовни 
професор: Доктор наука из научне области за 
коју се кандидат бира са најмањом просечном 
оценом 8 (на свим нивоима студија), односно 
најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи и има већи број науч-
них радова који утичу на развој научне мисли у 
ужој области објављених у међународним или 
водећим домаћим часописима, са рецензијама, 
већи број научних радова и саопштења изне-
тих на међународним или домаћим научним 
скуповима, објављен уџбеник или монографију 
или оргинално стручно остварење, остварене 
резултате у развоју научно-наставног подмлат-
ка на факултету, учешће у завршним радовима 
на интегрисаним академским студијама, спе-
цијалистичким и мастер академским студијама. 
Обавезан услов за сва звања је непостојање 
сметње из чл. 72. ст. 4. Закона о високом обра-
зовању и остали општи, обавезни, изборни и 
посебни услови који су предвиђени чл. 74. и 
чл. 75. Закона о високом образовању („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 73/2018 
67/2019 и 6/2020 - др. закони), Статутом Уни-
верзитета 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 допуна-
ма 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 Крагује-
вцу (бр. 01-3691 од 25. 10. 2019. године - пре-
чишћен текст), Законом о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 
- аутентично тумачење), 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 доста-
вити на наведени конкурс: пријава на кон-
курс, биографија и стручна биографија, ове-
рене 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 
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предвиђена чланом 72. став 4. Закона о висо-
ком 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), потвр-
да 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. Сву 
конкурсну документацију са доказима о испуње-
ности услова конкурса кандидати су обавезни да 
доставе и у електронској форми (на компакт дис-
ку - CD-у) у 3 примерка, у складу са Упутством 
за примену, начин достављања, попуњавања и 
утврђивања релевантних докумената које кан-
дидат доставља у току поступка избора у звање 
и Одлуком о изменама и допунама Упутства за 
примену, начин достављања, попуњавања и 
утврђивања релевантних докумената које кан-
дидат доставља у току поступка избора у звање 
(доступно на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_
izbori. php). Приликом доказивања биографских 
података, кандидат је дужан да се придржава 
Закона о заштити података о личности, односно 
да све личне податке, технички, одговарајуће 
прикрије. Фотокопије докумената морају бити 
оверене. Пријава кандидата уз коју није прило-
жена комплетна документација у складу са Упут-
ством за примену, начин достављања, попуња-
вања и утврђивања релевантних докумената 
које кандидат доставља у току поступка избо-
ра и Одлуком о изменама и допунама Упутства 
за примену, начин достављања, попуњавања и 
утврђивања релевантних докумената које кан-
дидат 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 документа-
ција 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. 

ДРУГА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 2

e-mail: drugagim@kg.ac.rs

Обавештење  
о продужењу конкурса од 4 дана

Продужавамо рок за пријаву на конкурс 
објављен у публикацији „Послови” 11. 03. 2020. 
године, а због ванредног стања уведеног 15. 03. 
2020. године. На основу дописа Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја бр. 610-
00-326/1/2020-04 од 14. 05. 2020. године. Кон-
курс је објављен за неодређено време за седам 
радника на одржавању хигијене - чистачице. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ПРОТА СТЕВАН ПОПОВИЋ” 

34322 Чумић 
тел. 034/576-009

Педагог школе

УСЛОВИ: За наведено радно место, кандида-
ти треба да испуњавају следеће услове: усло-
ве прописане чланом 139. и 140 став 1. Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
одговарајуће образовање у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Просветни гласник“, број 11/2012). Поред 
наведених услова кандидати треба да испуња-
вају и следеће опште услове: да је кандидат 
држављанин Републике Србије; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 

за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кри-
вично дело примање или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом утврђено дискриминаторско пона-
шање; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима и за 
које није, у складу са законом утврђено дискри-
минаторско понашање, и да испуњава друге 
услове предвиђене Законом о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи. Кандидати су 
дужни да попуне пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, а потребну документацију (оверену копију 
дипломе о стеченом образовању, уверење о 
држављанству и уверење да нису осуђивани) 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају на адресу школе: Основна шко-
ла „Прота Стеван Поповић”, 34322 Чумић, теле-
фон: 034/576-009. Рок за подношење пријава 
по конкурсу је 8 дана од дана објављивања. 

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

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

О Д Л У К А
о продужењу рока за пријаву 

кандидата

На основу Инструкције Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја о конкурсима 
објављеним пре или у току ванредног стања 
Средња школа „Никола Тесла” Баточина про-
дужава рок за пријаву кандидата на објављени 
конкурс у листу „Послови” број 872 од 11. 03. 
2020. године за следећа радна места:

- Наставник рачунарства и информатике, 1 
(један) извршилац на неодређено време, са 
73% радног времена;
- Наставник немачког језика, 1 (један) извршилац 
на неодређено време, са 75% радног времена. 

Рок за пријаву кандидата се продужава за 4 
(четири) дана од дана објављивања ове одлуке 
у листу „Послови”. 

ДРУГА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 2

тел. 034/341-398
drugagim@kg.ac.rs

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

Техничар одржавања 
информационих система  

и технологија
са непуним радним временом 50%

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образо-
вања - четврти степен стручне спреме, однос-
но завршена средња школа прописана Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у Другој крагујевачкој гимназији; 2) 
знање српског језика и језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад; 3) поседовање 
држављанства Републике Србије; 4) неосуђива-
ност правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 

трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 5) 
поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима. 

Наставник хемије
са непуним радним временом 50%

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег обра-
зовања прописаног чл. 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 
6/20) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији („Сл. гласник РС” 
бр. 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18 и 7/19); 2) 
знање српског језика и језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад; 3) поседовање 
држављанства Републике Србије; 4) неосуђива-
ност правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 5) 
поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампа-
ни пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и достављају: уврење 
о држављанству Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о неосуђива-
ности; оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверен пре-
пис или оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу (осим за приправнике и друга лица која могу 
засновати радни односбез положеног одгова-
рајућег испита); доказ о знању језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад осим кан-
дидата који су одговарауће образовање стекли 
на том језику). Лекарско уверење се доставља 
пре закључења уговора о раду. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор упућују се на психо-
лошку процену коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве слати на горе наведену адресу, са наз-
наком „За конкурс” или доставити лично. Рок 
за достављање документације је осам дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА „СЛОБОДАН МИНИЋ”
34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 3

тел. 034/6713-939

Наставник физичког васпитања
за 70% радног времена

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), кандидати 
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достављају потребну документацију у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у недељ-
ном 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: да има одго-
варајуће образовање прописано Правилником 
о степену и врсти образовања наставника из 
опште образовних предмета, стручних сарадни-
ка и васпитача у стручним школама („Службени 
гласник РС - Просветни гласник” број 8/2015, 
11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-
II, 13/2018 и 7/2019); да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима - прибавља се пре закључења 
уговора о раду; да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: попуњен и одштампан пријав-
ни 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 стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
европским системом преноса бодова (уверење 
или потврда); за кандидате који ово образо-
вање не поседују, у складу са чланом 142. став 
2. наставник је обавезан да стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу; доказ да кандидат има лиценцу - 
дозволу за рад (доставља кандидат који посе-
дује лиценцу); доказ из казнене евиденције 
МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична 
дала наведена у условима из члана 139. Зако-
на (оригинал или оверена копија); уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија); 
доказ одговарајуће високошколске установе о 
познавању језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад, уколико образовање није 
стечено на српском језику; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија); 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом изабрани кандидат 
ће доставити пре закључивања уговора о раду. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”

34000 Крагујевац, Чегарска 3
тел. 034/335-464

Стручни сарадник - логопед
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 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: да има одговарајуће високо образовање, 

у складу са чланом 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/2019 и 
6/2020), као и у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Про-
светни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/19); да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају шко-
ли и то: оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовања, односно 
уверења - ако диплома није издата; уверење 
да није осуђиван за кривична дела из члана 
139. став1. тачка 3) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, кандидат при-
бавља у надлежној Полицијској управи МУП-а, 
не старије од шест месеци (оригинал или ове-
рена фотокопија); уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци (оригинал или овере-
на фотокопија); доказ о знању српског језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику); извод из матичне књиге 
рођених, не старије од шест месеци (оверена 
фотокопија или оригинал); уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима подноси изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве на конкурс се подносе 
у затвореним ковертама, са назнаком „За кон-
курс”, поштом на адресу: Основна школа „Вук 
Стефановић Караџић“, Чегарска 3, 34000 Кра-
гујевац или се непосредно предају секретару 
школе. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе, сваког радног 
дана од 9 до 13 часова и/или преко телефона 
034/335-464. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНИСЛАВ СРЕМЧЕВИЋ”

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

Стручни сарадник - логопед
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 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: да има одговарајуће високо обра-
зовање, у складу са чланом 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 
10/2019 и 6/2020), као и у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 

(„Сл. гл. РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/19); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају шко-
ли и то: оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовања, односно 
уверења - ако диплома није издата; уверење 
да није осуђиван за кривична дела из члана 
139. став1. тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат прибавља 
у надлежној полицијској управи МУП-а, не ста-
рије од шест месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о држављанству, не ста-
рије од 6 месеци (оригинал или оверена фото-
копија); доказ о знању српског језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи 
(уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику); извод из матичне књиге рође-
них (оверена фотокопија или оригинал); уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс 
се подносе у затвореним ковертама, са назна-
ком „За конкурс”, поштом на адресу: Основна 
школа „Станислав Сремчевић”, Лазе Маринко-
вића 54, 34000 Крагујевац или се непосредно 
предају секретару школе. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле, сваког радног дана од 9 до 13 часова и/или 
преко телефона: 034/300-750. 

ОШ „ЈУЛИЈАНА ЋАТИЋ”
34323 Страгари, Жике Пинтера 44

тел. 034/652-2101

Стручни сарадник - педагог

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати усло-
ве за пријем у радни однос утврђене чланом 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18, 
10/19) и то: 1) да имају одговарајуће образо-
вање; 2) да имају физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
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без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није у складу са законом утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) држављанство Репу-
блике Србије; 5) да знају српски језик. Потреб-
на документа: оригинал или оверена копија 
дипломе, оригинал уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), оригинал извод из 
матичне књиге рођених (не старији од 6 месе-
ци). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Информације се могу добити на 
горе наведеној адреси и кандидати могу слати 
пријаве на исту адресу. Рок за доставу пријава 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Ближе информације се могу добити и код 
секретара школе на тел. 034/652-2101. 

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
34240 Кнић

тел. 034/510-118

Обавештење

Продужава се рок за пријаву кандидата на кон-
курсе за наставника српског језика и књижев-
ности, наставника немачког језика и помоћног 
радника објављене дана 11. 03. 2020. године 
у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање број 872, на страни 47. Рок 
за пријаву кандидата на објављене конкурсе 
продужава се до 06. 06. 2020. године, а све 
у складу са инструкцијом Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја број: 610-
00-326/2020-04 од 12. 05. 2020. године. Бли-
жа информације могу се добити од секретара 
школе, на број телефона: 034/510-118, сваког 
радног дана у периоду од 8. 00 до 14. 00 часо-
ва. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и 
фотокопије докумената које нису оверене, неће 
се разматрати. 

ОШ „ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК”
34308 Орашац

тел. 034/6709-090

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
чланом 139, 140 и 144 ст. 1 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, наставу 
разредне наставе може да изводи лице са висо-
ком стручном спремом, и то:професор мате-
матике, дипломирани математичар, дипломи-
рани математичар за теоријску математику и 
примене, дипломирани математичар за рачу-
нарство и информатику, дипломирани матема-
тичар - информатичар, професор математике 
и рачунарства, дипломирани математичар за 
математику економије, професор информа-
тике - математике, дипломирани математи-
чар - астроном, дипломирани математичар 
- примењена математика, дипломирани мате-
матичар - математика финансија (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани 
информатичар, мастер математичар, мастер 
професор математике, мастер професор мате-
матике и физике, мастер професор математи-
ке и информатике, мастер професор физике и 
математике, мастер професор информатике и 
математике, дипломирани професор математи-
ке-мастер, дипломирани математичар - мастер, 
дипломирани инжењер математике - мастер 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани математичар - професор мате-
матике, дипломирани математичар - теоријска 
математика, дипломирани инжењер математи-
ке (са изборним предметом Основи геометрије), 
професор хемије - математике, професор гео-
графије - математике, професор физике - мате-
матике, професор биологије - математике, 
професор математике - теоријско усмерење, 

професор математике - теоријски смер, дипло-
мирани математичар и информатичар; дипло-
мирани математичар - механичар; мастер про-
фесор пред метне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломира-
ни-мастер треба да имају завршене основне 
академске студије на студијским програмима 
из области математике или примењене мате-
матике (са положеним испитом из предмета 
геометрија или основи геометрије) или двопре-
дметне наставе математике и физике односно 
математике и информатике. 

Наставник српског језика
са 94,44 % радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
чланом 139, 140 и 144 ст. 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања, наставу раз-
редне наставе може да изводи лице са високом 
стручном спремом, и то: 1) професор српског 
језика и књижевности, 2) професор српског 
језика и књижевности са општом лингвисти-
ком, 3) професор српске књижевности и језика, 
4) професор српске књижевности и језика са 
општом књижевношћу, 5) дипломирани фило-
лог српског језика са јужнословенским језици-
ма, 6) дипломирани филолог српске књижев-
ности са јужнословенским књижевностима, 
7) професор, односно дипломирани филолог 
за српскохрватски језик и југословенску књи-
жевност, 8) професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и срп-
скохрватски језик, 9) професор српскохрватског 
језика и опште лингвистике, 10) професор за 
српскохрватски језик са јужнословенским јези-
цима, 11) професор српскохрватског језика са 
источним и западним словенским језицима, 12) 
професор српскохрватског језика и југословен-
ске књижевности за наставу у школама у којима 
се образовно-васпитни рад изводи на мађарс-
ком, односно русинском или румунском језику, 
13) професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску и општу књижевност, 14) про-
фесор југословенске књижевности са страним 
језиком, 15) дипломирани филолог за књижев-
ност 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 јези-
ка и књижевности (студијски програми: Срп-
ски језик и књижевност, Српска књижевност 
и језик, Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу, Српски језик, Српска књижев-
ност, Српска филологија (српски језик и линг-
вистика), Српска филологија (српски језик и 
књижевност), Филологија, модули: Српски 
језик и Српски језик и компаративна књижев-
ност; Компаративна књижевност са теоријом 
књижевности); (22) професор српскохрватског 
језика и књижевности; (23) мастер филолог из 
области филолошких наука; (24) професор југо-
словенске књижевности и српског језика; (25) 
мастер професор предметне наставе (претход-
но завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет). У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако: 1) има одговарајуће образо-
вање у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања и у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није 

осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републи-
ке Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Услови из 
става 1. овог члана доказују се приликом прије-
ма 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 чла-
на прибавља се пре закључења уговора о раду. 
да није осуђиван и да се против њега не води 
кривични поступак. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати подносе следеће доказе о ипуњености 
услова конкурса – оригинал или оверене фото-
копије не старије од 6 месеци: 1. диплома о 
стеченом образовању, 2. уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), 3. извод из мати-
чне књиге рођених – нови образац, 4. уверење 
о неосуђиваности, 5. уверење да није осуђиван 
и да се против њега не води кривични посту-
пак. Пријаве се подносе у року од 8 дана од 
дана објављивања у листу „Послови” на адресу: 
Основна школа „Први српски устанак”, 34308 
Орашац, са назнаком „По конкурсу”. Одлука о 
избору биће донета у законском року. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити узете 
у разматрање. Додатне информације се могу 
добити и на телефон 034/6709-090. 

Шеф рачуноводства
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду („Сл. гласник РС” 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13 и 75/141) Уредбом о ката-
логу радних места у јавним службама и другим 
организацијама у јавном сектору („Сл. гласник 
РС”, број 81/17, 6/18 и 43/18), у радни однос 
у установи може да буде примљено лице, под 
условима прописаним законом и то ако: 1) има 
одговарајуће образовање у складу са Уредбом 
о каталогу радних места у јавним службама и 
другим организацијама у јавном сектору („Сл. 
гласник РС” број 81/17, 6/18 и 43/18), у рад-
ни однос у установи, 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова из става 1. тач. 
1), 3)–5) овог члана саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) овог чла-
на прибавља се пре закључења уговора о раду. 
да није осуђиван и да се против њега не води 
кривични поступак. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати подносе следеће доказе о испуњености 
услова конкурса – оригинал или оверене фото-
копије не старије од 6 месеци: 1. диплома о 
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стеченом образовању, 2. уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), 3. извод из мати-
чне књиге рођених – нови образац, 4. уверење 
о неосуђиваности, 5. уверење да није осуђиван 
и да се против њега не води кривични посту-
пак. Пријаве се подносе у року од 8 дана од 
дана објављивања у листу „Послови” на адресу: 
Основна школа „Први српски устанак”, 34308 
Орашац са назнаком „По конкурсу”. Одлука о 
избору биће донета у законском року. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити узете 
у разматрање. Додатне информације се могу 
добити и на телефон: 034/6709-090. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ДУШАН РАДОЊИЋ” 

34304 Бања
тел. 034/6777-014

Наставник српског језика
са 94,44% радног времена

Наставник српског језика
са 94,44% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
чланом 139, 140 и 144 ст. 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања, наставу раз-
редне наставе може да изводи лице са високом 
стручном спремом, и то: 1) професор српског 
језика и књижевности, 2) професор српског 
језика и књижевности са општом лингвисти-
ком, 3) професор српске књижевности и језика, 
4) професор српске књижевности и језика са 
општом књижевношћу, 5) дипломирани фило-
лог српског језика са јужнословенским језици-
ма, 6) дипломирани филолог српске књижев-
ности са јужнословенским књижевностима, 
7) професор, односно дипломирани филолог 
за српскохрватски језик и југословенску књи-
жевност, 8) професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и срп-
скохрватски језик, 9) професор српскохрватског 
језика и опште лингвистике, 10) професор за 
српскохрватски језик са јужнословенским јези-
цима, 11) професор српскохрватског језика са 
источним и западним словенским језицима, 12) 
професор српскохрватског језика и југословен-
ске књижевности за наставу у школама у којима 
се образовно-васпитни рад изводи на мађарс-
ком, односно русинском или румунском језику, 
13) професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску и општу књижевност, 14) про-
фесор југословенске књижевности са страним 
језиком, 15) дипломирани филолог за књижев-
ност 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 јези-
ка и књижевности (студијски програми: Срп-
ски језик и књижевност, Српска књижевност 
и језик, Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу, Српски језик, Српска књижев-
ност, Српска филологија (српски језик и линг-
вистика), Српска филологија (српски језик и 
књижевност), Филологија, модули: Српски 
језик и Српски језик и компаративна књижев-
ност; Компаративна књижевност са теоријом 
књижевности); (22) професор српскохрватског 
језика и књижевности; (23) мастер филолог из 
области филолошких наука; (24) професор југо-
словенске књижевности и српског језика; (25) 
мастер професор предметне наставе (претход-
но завршене студије првог степена из научне, 

односно стручне области за одговарајући пред-
мет). У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако: 1) има одговарајуће образо-
вање у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања и у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи, 
2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републи-
ке Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Услови из 
става 1. овог члана доказују се приликом прије-
ма 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 чла-
на прибавља се пре закључења уговора о раду; 
да није осуђиван и да се против њега не води 
кривични поступак. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати подносе следеће доказе о ипуњености 
услова конкурса – оригинал или оверене фото-
копије не старије од 6 месеци: 1. диплома о 
стеченом образовању, 2. уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), 3. извод из мати-
чне књиге рођених – нови образац 4. уверење 
о неосуђиваности, 5. уверење да није осуђиван 
и да се против њега не води кривични посту-
пак. Пријаве се подносе у року од 8 дана од 
дана објављивања у листу „Послови” на адресу 
Основна школа „Душан Радоњић”, 34304 Бања 
са назнаком „По конкурсу”. Одлука о избору 
биће донета у законском року. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Додатне информације се могу добити 
и на телефон 034/6777-014. 

Шеф рачуноводства
са 50% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду („Сл. гласник РС” 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13 и 75/141) Уредбом о ката-
логу радних места у јавним службама и другим 
организацијама у јавном сектору („Сл. гласник 
РС” број 81/17, 6/18 и 43/18), у радни однос у 
установи може да буде примљено лице, под 
условима прописаним законом и то ако: 1) има 
одговарајуће образовање у складу са Уредбом 
о каталогу радних места у јавним службама и 
другим организацијама у јавном сектору („Сл. 
гласник РС” број 81/17, 6/18 и 43/18), у рад-
ни однос у установи, 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 

на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова из става 1. тач. 
1), 3)–5) овог члана саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) овог чла-
на прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Да није осуђиван и да се против њега не води 
кривични поступак. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати подносе следеће доказе о ипуњености 
услова конкурса – оригинал или оверене фото-
копије не старије од 6 месеци: 1. диплома о 
стеченом образовању, 2. уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), 3. извод из мати-
чне књиге рођених – нови образац, 4. уверење 
о неосуђиваности, 5. уверење да није осуђиван 
и да се против њега не води кривични посту-
пак. Пријаве се подносе у року од 8 дана од 
дана објављивања у листу „Послови” на адресу 
Основна школа „Душан Радоњић”, 34304 Бања, 
са назнаком „По конкурсу”. Одлука о избору 
биће донета у законском року. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Додатне информације се могу добити 
и на телефон: 034/6777-014. 

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
34300 Аранђеловац, Хан Пијеска бб

тел. 034/726-652

Наставник разредне наставе  
у продуженом боравку

за рад у издвојеном одељењу  
у селу Буковик

Наставник предметне наставе  
- немачки језик

за рад у матичној школи у Аранђеловцу 
и у издвојеном одељењу у селу Буковик

Наставник предметне наставе - 
математика и предметне двојезичне 

наставе - математика
са 66,67% радног времена за рад у 

матичној школи у Аранђеловцу

Стручни сарадник - психолог
са 50% радног времена за рад  

у матичној школи у Аранђеловцу и  
у издвојеном одељењу у селу Буковик

УСЛОВИ: А) високо образовање стечено: а) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) из 
научне, одн. стручне области за одговарајући 
предмет, одн. групе предмета, или из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, одн. стручне области 
или области педагошких наука, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. 
09. 2005. године, у ком случају су неопходне 
завршене студије првог степена из научне, одн. 
стручне области за одговарајући предмет, одн. 
групу предмета); или б) на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. 09. 2005. године. Степен и врста стручне 
спреме: 1) професор разредне наставе, профе-
сор педагогије са претходно завршеном педа-
гошком академијом или учитељском школом, 
професор разредне наставе и енглеског језика 
за основну школу, мастер учитељ, дипломира-
ни учитељ-мастер, професор разредне наставе 
и ликовне културе за основну школу; 2) про-
фесор, одн. дипломирани филолог за немачки 
језик и књижевност, мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет/профил немачки 
језик), мастер професор језика и књижев-ности 
(студијски програм или главни предмет/про-
фил немачки језик), мастер професор јези-
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ка и књижевности (студијски програм Језик, 
књижевност и култура), мастер професор пре-
дметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из научне, одн. стручне области 
за одговарајући предмет); 3) професор мате-
матике, дипломирани математичар, дипломи-
рани математичар за теоријску математику и 
примене, дипломирани математичар за рачу-
нарство и информатику, дипломирани мате-
матичар-информатичар, професор математике 
и рачунарства, дипломирани математичар за 
математику економије, професор информати-
ке-математике, дипломирани математичар-ас-
троном, дипломирани математичар-примењена 
математика, дипломирани математичар-матема-
тика финансија (са изборним предметом Осно-
ви геометрије), дипломирани информатичар, 
мастер математичар, мастер професор мате-
матике, мастер професор математике и физи-
ке, мастер професор математике и информа-
тике, мастер професор физике и математике, 
мастер професор информатике и математике, 
дипломирани професор математике-мастер, 
дипломирани математичар-мастер, дипломира-
ни инжењер математике-мастер (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани 
математичар-професор математике, дипло-
мирани математичар-теоријска математика, 
дипломирани инжењер математике (са избор-
ним предметом Основи геометрије), професор 
хемије-математике, професор географије-мате-
матике, професор физике-математике, профе-
сор биологије-математике, професор математи-
ке - теоријско усмерење, професор математике 
- теоријски смер, дипломирани математичар и 
информатичар; дипломирани математичар-ме-
ханичар; мастер професор предметне наста-
ве; 4) професор психологије, дипломирани 
психолог - општи смер или смер школске пси-
хологије, дипломирани школски психолог - 
педагог, дипломирани школско-клинички пси-
холог, дипломирани психолог, мастер психолог, 
дипломирани психолог – мастер; Б) психичка, 
физичка и здравствена способност способност 
за рад са децом и ученицима; В) неосуђива-
ност правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузи-мање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вич-но дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; Г) држављанство Републике Србије; Д) 
знање српског језика (образовање стечено на 
српском језику или положен испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе); Е) знање енглеског језика на којем 
се остварује двојезична настава (Б1), у складу 
са условима из Правилника о ближим услови-
ма за остваривање двојезичне наставе (само за 
радно место под 3). Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја РС и уз одштампани формулар за 
пријаву на кон-курс, треба да достави ЦВ и сле-
деће исправе: 1. оверен препис или фотокопија 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
2. уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци), оригинал или оверена фотокопија, 3. 
извод из МК рођених (са холограмом), ориги-
нал или оверена фотокопија, 4. уверење МУП-а 
да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за напред наведена кривична дела и 
непостојању дискриминаторног понашања (не 
старије од шест месеци), оригинал или овере-
на фотокопија, 5. доказ о знању српског језика 
- положен испит из српског језика по програ-

му одговарајуће високошколске установе (овај 
доказ доставља кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику), 6. 
доказ о нивоу знања енглеског језика на којем 
се остварује двојезична настава (Б1), у складу 
са условима из Правилника о ближим услови-
ма за остваривање двојезичне наставе (само за 
радно место под 3). 

ОСТАЛО: лекарско уверење изабрани канди-
дат предаје пре закључења уговора о раду. 
Сматраће се непотпуном пријава уз коју су 
приложене преписи и копије исправа који 
нису ове-рени код надлежног органа. Рок за 
достављање пријава са доказима о испуња-
вању услова конкурса је 8 (осам) дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији НСЗ 
„Послови”, лично или поштом на напред наве-
дену адресу школе са назнаком „За конкурс”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. Кандидати који буду изабра-
ни у ужи избор упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, о чему ће кандидати бити обавеште-
ни путем телефона на бројеве које су навели. 
Решење о избору кандидата до-неће конкурсна 
комисија након добијања резултата психолош-
ке процене кандидата, у року од 8 (осам) дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
О терминима за разговор кандидати ће бити 
обавештени путем телефона на бројеве које су 
навели. Подаци који се прикупљају биће иско-
ришћени искључиво у сврху обраде података 
у конкурсном поступку у складу са Законом о 
заштити података о личности. Пријавом на кон-
курс кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Пријављени кандидати ће добити 
писано обавештење о избору кандидата. Прија-
ве на конкурс и достављена документација се 
не враћају кандидатима. 

ОШ „ВЕЉА ГЕРАСИМОВИЋ” 
34306 Венчани

тел. 034/6798-304

Стручни сарадник – педагог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24. Законом 
о раду („Сл. гласник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука 
УС, 113/17 и 95/2018 – аутентично тумачење) 
кандидат треба да испуњава и следеће усло-
ве: 1) да има одговарајуће образовање про-
писано чланом 139., 140. и 142. и 144. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 27/2018 - др. Закон, 10/2019 и 6/2020) 
и чланом 6. став 1. 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: профе-
сор педагогије, дипломирани педагог – општи 
смер или смер школске педагогије, дипломи-
рани школски педагог – психолог, дипломи-
рани педагог, мастер педагог, дипломирани 
педагог – мастер. 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-

ним 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 интер-
нет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc), а потребну документацију 
заједно са попуњеним и одштампаним пријав-
ним формуларом достављају Школи у року од 
8 дана од дана објављивања Конкурса. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: 
1. попуњен и одштампан пријавни формулар; 
2. кратку биографију (ЦВ); 3. оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању из члана 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (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 образо-
вање до 10. септембра 2005. године, а у скла-
ду 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 канди-
дат 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 висо-
кошколске установе о познавању језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад, уколи-
ко образовање није стечено на српском језику 
(оригинал или оверена копија); 8. лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену 
способности за рад са децом и ученицима – овај 
документ је потребно да достави једино изабра-
ни кандидат пре закључивања уговора о раду. 
Све оверене фотокопије или оригинали напред 
поменуте документације не смеју бити старије 
од 6 месеци. 

Секретар установе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24. Законом 
о раду („Сл. гласник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука 
УС, 113/17 и 95/2018 – аутентично тумачење) 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: 
1) да има одговарајуће образовање прописано 
чланом 132., 139. и 140. став 1. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
27/2018 - др. Закон, 10/2019 и 6/2020) и доз-
волу за рад секретара – лиценцу за секрета-
ра (кандидат 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). Кандидат који нема 
положен стручни испит за секретара, дужан је 
да положи испит за лиценцу за секретара у року 
од две године од дана заснивања радног одно-
са; 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
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казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc), а потребну документацију заједно са 
попуњеним и одштампаним пријавним форму-
ларом достављају Школи у року од 8 дана од 
дана објављивања Конкурса. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: 1. Попуњен 
и одштампан пријавни формулар; 2. Кратку 
биографију (ЦВ); 3. Оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем високом образо-
вању из члана 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, 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. 4. звод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија); 5. Доказ из каз-
нене евиденције МУП-а да кандидат није осуђи-
ван 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 држављан-
ству 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. Оверену фотокопију доз-
воле за рад секретара (уколико кандидат има 
дозволу за рад секретара); 9. Лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способности за рад са децом и ученицима 
– овај документ је потребно да достави једино 
изабрани кандидат пре закључивања уговора о 
раду. Све оверене фотокопије или оригинали 
напред поменуте документације не смеју бити 
старије од 6 месеци. Конкурс се објављује у 
недељном листу «Послови» при Националној 
служби за запошљавање (НСЗ). Конкурс спро-
води конкурсна Комисија именована од стране 
директора Школе. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139. Закона о основама система обра-
зовања 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 надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандрадизованих поступака. Конкурсна коми-
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 уче-
ницима. 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 кандида-
ту 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 за пријем у радни однос 
______________ (навести радно место) на адре-
су 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 „ЉУБОМИР ЉУБА НЕНАДОВИЋ”
34302 Раниловић бб
тел. 034/6748-002 

e-mejl: os.ranilovic@gmail.com

Наставник српског језика
за 94,44% радног времена

Шеф рачуноводства
за 50% радног времена

Наставник хемије
за 20% радног времена, на одређено 

време до повратка одсутног запосленог 
са функције директора у другој установи

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати усло-
ве за пријем у радни однос утврђене чланом 
139. и 1 чланом 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” број 88/17, 27/18, 10/19) и то: 1) да имају 
одговарајуће образовање 2) да имају физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, 3) да нису осуђивани правос-
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, одузи, мање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није у складу са зако-
ном утврђено дискриминаторно понашање 4)
држављанство Републике Србије, 5) да знају 
српски језик. Потребна документа: оригинал 
или оверена копија дипломе, оригинал уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), ори-
гинал извод из матичне књиге рођених не ста-
рији од 6 месеци). Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Информације се 
могу добити на горе наведеној адреси и канди-
дати могу слати пријаве на исту адресу. Рок за 
доставу пријава је на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Ближе информације 
се могу добити и код секератара школе на тел 
034/6748002 или мејл os.ranilovic@gmail.com.

КРАЉЕВО

ОШ „ПОПИНСКИ БОРЦИ”
36210 Врњачка бања, Хероја Маричића 12

тел. 036/611-440

Наставник руског језика
са 88% 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 услове у складу са 
чланом 139, 140, 141. став 7 и 142. став 1. Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019 и 06/20202) и има одговарајуће обра-
зовање, у складу са Прадилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018 и 11/19) Уз 
пријаву на конкурс кандидати достављају сле-
дећу документацију: 1) Оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању из члана 140 
Закона о основама ситема образовања и васпи-
тања. У складу са чланом 142 став 1 и 2 Закона, 
обавезно образовање лица из члана 140. овог 
закона је образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са европ-
ским 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. 2) Лекарско уверење да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (доставља изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о рад); 3) доказ 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) Уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); 5) Извод 
из матичне књиге рођених са холограмом 6) 
Доказ о испуњености услова из члана 139. Став 
1. Тачка 5 Закона о познавању српског језик 
као језика на којем остварује образовно-вас-
питни рад (подносе кандидати који нису стекли 
средње, више или високо образовање на српс-
ком језику); Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Подносе се оверене фотокопије. Неблаговре-
мене и непотуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати, који су изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 

Посао се не чека, посао се тражи
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поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе 
из претходног става и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Пријаве слати на 
адресу: ОШ „Попински борци” Врњачка Бања, 
Хероја Маричића 12. Детаљније информације 
на телефон 036/ 611-440. 

ОШ „СВЕТИ САВА”
36103 Рибница, Излетничка 2

тел: 036/379-400

Директор школе
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде 
изабран кандидат који испуњава услове пропи-
сане члановима 122, 139 и 140 став 1. и 2. Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 27/2018, 10/2019, 6/2020) 
и то: да има одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске 
студије, мастер струковне студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе 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 годи-
не, по пропису који је уређивао образовање до 
10. септембра 2005. године. Кандидат треба да 
има држављанство Републике Србије; психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; доказ да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена без условна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад - српски језик; да има дозволу за рад 
- лиценцу за наставника, васпитача и стручног 
сарадника; да има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да има обуку и положен испит за 
директора установе (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора дужан је да 
га положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност); кандидат који је претходно 
обављао дужност директора установе дужан 
је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања. Уз пријаву на конкурс учесник конкурса 
подноси: доказ о стеченом одговарајућем обра-
зовању, у складу са одредбом члана 40. Закона 
о основама васпитања и образовања; доказ о 
поседовању лиценце за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника; доказ о положеном 
испиту за директора установе (уколико канди-
дат има) доказ о радном стажу у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора шко-
ле и оцену спољашњег вредновања за канди-

дата на конкурсу који је претходно обављао 
дужност директора школе; биографију са крат-
ким прегледом кретања у служби; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија); уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци - оригинал или оверена копија); 
доказ да кандидат није осуђиван за напред 
наведена кривична дела, извод из казнене еви-
денције; уверење да кандидат није правоснаж-
но осуђиван за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; доказ да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
- српски језик, у обавези су да доставе само 
оникандидати који образовање нису стекли на 
српском језику, а доказује се потврдом одго-
варајуће високошколске установе да је канди-
дат положио испит из српског језика. Лекарско 
уверење, којим се потврђује да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, се подноси пре 
закључења уговора о раду са изабраним канди-
датом. Пријаве на конкурс (формулар са сајта 
Министарства просвете, науке и технологије) 
за избор директора, заједно са пратећом доку-
ментацијом се достављају у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”, лично (у канцеларији секретара 
школе сваког радног дана од 08. 00 до 12. 00) 
или поштом са назнаком „Пријава на конкурс 
за директора школе” на адресу: ОШ „Свети 
Сава”, Излетничка 2, 36103 Рибница, Краљево. 
Непотпуне и не благовремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Докази се достављају у 
оригиналу или форми оверене копије, не ста-
рије од 6 месеци од дана објављивања конкур-
са (сем лекарског уверења које доставља само 
изабрани кандидат). Копије које нису оверене 
од стране надлежног органа неће се узети у 
разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

36207 Витковац
тел: 036/5873-889

Наставник српског језика
са 94% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Сл. гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - 
одлука УС, 113/17, 95/18), треба да испуњава 
и посебне услове предвиђене члановима: 139 
ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 
подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана, чл. 142 
ст. 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/18, 10/19, 6/20). Степен и врста образовања 
морају бити у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18 
и 11/19). У складу са чл. 139 Законом о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20), у рад-
ни однос у установи може да буде примљено 
лице, под условима прописаним Законом и то 
ако: има одговарајуће образовање (образовање 
је прописано чл. 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017 и 27/18, 10/19, 6/20) и Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 
10/16, 3/17, 13/18 и 11/19). У складу са чл. 142 
став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидат мора да има и образо-
вање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и 

методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Образовање из става 1 овог чла-
на, 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. Настав-
ник и стручни сарадник који је у току студија 
положио испит из педагогије и психологије 
или положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 
142 ст. 1 овог Закона: има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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-вас-
питни рад. Доказ да кандидат има има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Дока-
зи које кандидат прилаже уз потписану пријаву: 
оверен препис (копију) дипломе о завршеном 
одговарајућем образовању; оригинал или ове-
рена фотокопија исправе којом се доказује да је 
кандидат стекао образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, односно 
доказ о положеним испитима из педагогије и 
психологије или доказ да је кандидат положио 
стручни испит - испит за лиценцу; уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци, ори-
гинал или оверена копија); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија); 
доказ да кандидат није осуђиван за напред 
наведена кривична дела. Извод из казнене еви-
денције прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена копија); доказ да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
- српски језик, у обавези су да доставе само 
они кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику, а доказује се потврдом одго-
варајуће високошколске установе да је канди-
дат положио испит из српског језика. Кандидат 
попуњава и пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом доставља школи. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима. 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 кан-
дидатима. Потписане пријаве се достављају у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови”, поштом на адресу: ОШ 
„Бранко Радичевић”, 36207 Витковац бб, Краље-
во или лично у просторијама школе. Непотпуне 
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и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. За додатне информације обратити 
се на телефон: 036/587-38-89. 

ЕЛЕКТРО-САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКА 
ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
36000 Краљево, Доситејева 44

тел. 036/312-601

Обавештење о наставку конкурса

Због укидања ванредног стања на територији 
Републике Србије, наставља се поступак спро-
вођења Конкурса за пријем у радни однос, који 
је расписан одлуком директора школе дел. бр. 
449/01 од 5. 3. 2020. године, на радном месту 
наставника предметне наставе физичког вас-
питања са 55% радног времена на неодређе-
но време, наставника предметне наставе елек-
тро групе предмета, са 100% радног времена, 
на неодређено време, наставника предметне 
наставе саобраћајне групе предмета са 100% 
радног времена на неодређено време и настав-
ника практичне наставе за део садржаја обу-
ка вожње у блоку, са 100% радног времена на 
неодређено време, а који је објављен у листу 
„Послови” дана 18. 3. 2020. године. Рок за под-
ношење пријава од 8 (осам) дана за подно-
шење пријава кандидата продужава се 30 дана 
од дана престанка ванредног стања, односно 
до 6. јуна 2020. године. Све пријаве на конкурс 
могу се поднети до 6. јуна 2020. године који 
је последњи дан рока за подношење пријава. 
Обавештење објавити на сајту школе, у пуб-
ликацији Националне службе за запошљавање 
„Послови” и огласној табли НСЗ - Филијала 
Краљево. 

ОШ „ЈОШАНИЧКА БАЊА”
36345 Јошаничка Бања, Вука Караџића 17

тел. 036/5478-206
e-mail: josbanja@mts.rs

Професор математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат је у обавези да приликом 
пријављивања на конкурс попуни пријавни 
формулар који се налази на сајту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; да има 
одговарајуће образовање (утврђено Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи, „Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 
и 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 
и 3/2017, даље Правилник); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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-вас-
питни рад. Кандидати су дужни да приликом 
подношења пријава на конкурс поднесу дока-
зе о испуњености услова из члана 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др 
закон10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020). 
1) Услови из става 1. овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и провера-

вају се у току рада. 2) Докази о испуњености 
услова из става 1 тачке 1), 3)-5) овог члана 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
става 1. тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати су дуж-
ни да доставе доказ о завршеном одговарајућем 
високом образовању: 1) Наставник, васпитач и 
стручни сарадник јесте лице које је стекло одго-
варајуће високо образовање. на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: 1. студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; 2. студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
из области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Кандидати 
су дужни да приликом подношења пријава на 
конкурс поднесу доказе о испуњености услова 
из члана 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања. („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон 
и 6/2020). 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 пред-
мета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и 
лице са стеченим одговарајућим високим обра-
зовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем. Пријем у 
радни однос на неодређено време сходно чла-
ну 154. овог закона врши се на основу конкурса 
који расписује директор школе. Копије морају 
бити оверене, а уверења не старија од 6 месеци. 
Рок за пријављивање је 8 дана. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. 
Пријаве са потребним документима слати на 
адресу: ОШ „Јошаничка Бања”, Вука Караџића 
17, 36345 Јошаничка Бања. Сва обавештења на 
телефон: 036/5478-206. 

ОШ „ПЕТАР НИКОЛИЋ”
36202 Самаила 

тел. 036/5882-002

Чистачица
за рад у издвојеном одељењу  

школе у Буковици

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
чистачице може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: поред општих услова 
предвиђених Законом о раду („Службени глас-
ник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентич-
но 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 6/2020) и услове из 
члана 17. и 24. Правилника о организацији и 
систематизацији послова у Основној школи 
„Петар Николић” Самаила и то: да је стекао 
одговарајуће образовање: први степен стручне 
спреме (основно образовање); да има психич-
ку, 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 дру-

гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство 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 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старији од 6 месе-
ци) - оригинал или оверена фотокопија (дос-
тављају сви кандидати); оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци) - оригинал или оверена фотокопија (дос-
тављају сви кандидати); доказ да кандидат зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик) (у обавези су да 
доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се 
потврдом одговарајуће образовне установе да 
је кандидат положио испит из познавања српс-
ког језика, оригинал или оверена фотокопија); 
уверење да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима 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 усло-
ва кандидата за пријем у радни однос из члана 
139. Закона, у року од осам дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава. Кандидати из прет-
ходног става, који су изабрани у ужи избор, у 
року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе 
из претходног става и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о психичној, физичкој и здравстве-
ној 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. 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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УМЕТНИЧКА ШКОЛА 
36000 Краљево, Цара Лазара 38

тел. 036/326-700

Наставник на групи предмета 
дизајна графике

са 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат за наставника на групи 
предмета дизајн графике треба да испуњава 
услове из чл. 139 и 140 Закона и услове из Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним и уметничким школама у подручју 
рада Култура, уметност и јавно информисање 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 16/15 
... 9/19) за наставника на групи предмета дизајн 
графике, односно да има одговарајуће високо 
образовање за наставника на групи предме-
та дизајна графике, стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то (1) студије другог степена за гру-
пу предмета из области дизајна графике; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; Лице из подтачке (2) мора да 
има завршене студије првог степена из области 
односно групе предмета за дизајн графике. 

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат за чистачицу треба да има 
завршено најмање основно образовање. 

ОСТАЛО: да кандидат није осуђиван у смис-
лу члана 139. став 1. тачка 3) Закона; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик, као језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима. Кандидат попуњава пријавни форму-
лар са сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и уз њега доставља: ове-
рену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању (диплома о високом образовању за 
наставника, односно основном образовању за 
чистачицу) или уверења о стеченом високом 
образовању за наставника, уколико диплома 
није издата; уверење да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
као и да није утврђено дискриминаторно пона-
шање, у складу са законом - уверење издаје 
надлежна управа Министарства унутрашњих 
послова - уверење треба да је издато након 
расписивања конкурса; уверење о држављан-
ству Р. Србије (оригинал или оверена фотоко-
пија) не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија); 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 потвр-
ду одговарајуће високошколске установе да је 
положио испит из српског језика - у оригиналу 
или оверену фотокопију; биографију, са контакт 

телефоном и адресом електронске поште. Доказ 
о здравственој способности доставља се пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 30 дана од престанка ван-
редног стања на територији Републике Србије, 
односно до 6. јуна 2020. или 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови” уколико 
тај рок истиче касније. Неблаговремене прија-
ве биће одбачене, осим уколико је кандидат из 
оправданог разлога пропустио рок за подно-
шење пријаве, што ће се утврдити након под-
ношења затева кандидата директору школе за 
повраћај у пређашње стање. Евентуалне непот-
пуне пријаве морају бити уредно допуњене у 
року од 8 дана од дана достављања писаног 
обавештења да је документација непотпуна. Ако 
у датом року документација не буде допуњена, 
биће одбачена као неуредна. Пријавни фор-
мулар, са пратећом документацијом, достави-
ти лично или на адресу: Уметничка школа у 
Краљеву, Улица цара Лазара 38, 36000 Краље-
во, са назнаком „Пријава на конкурс за настав-
ника дизајна графике/чистачицу”. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и на телефон: 036/326-700. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ” 
36000 Краљево, Излетничка 10

тел. 036/379-700

Наставник српског језика
са 72% радног времена

Наставник хемије
са 80% радног времена, ради замене 

одсутног запосленог до повратка 
запосленог са функције

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука 
УС, 113/17, 95/18), треба да испуњава и посебне 
услове предвиђене члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 
2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1. тачка 1. подтачка (1) и 
(2) и тачка 2. истог члана, чл. 142 ст. 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20). Сте-
пен 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, 10/16, 3/17, 13/18 и 11/19). У складу са чл. 
139. Законом о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 
10/19, 6/20), у радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописаним 
Законом и то ако: има одговарајуће образовање 
(образовање је прописано чл. 140. и 142. Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/18, 10/19, 
6/20) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18 и 11/19). У складу 
са чл. 142. став 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат мора да има 
и образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипло-
мирања 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 пре-
носа бодова. Образовање из става 1. овог чла-
на, 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. Настав-
ник и стручни сарадник који је у току студија 
положио испит из педагогије и психологије или 
положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 

1 овог Закона: има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Доказ да канидат има има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Дока-
зи које кандидат прилаже уз потписану пријаву: 
оверен препис (копију) дипломе о завршеном 
одговарајућем образовању; оригинал или ове-
рена фотокопија исправе којом се доказује да 
је кандидат стекао образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, односно 
доказ о положеним испитима из педагогије и 
психологије или доказ да је кандидат положио 
стручни испит - испит за лиценцу; уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци - ориги-
нал или оверена копија); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена копија); доказ 
да кандидат није осуђиван за напред наведена 
кривична дела. Извод из казнене евиденције, 
прибавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе (не старије 
од 6 месеци - оригинал или оверена копија); 
доказ да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик, у обаве-
зи су да доставе само они кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику, а доказује 
се потврдом одговарајуће високошколске уста-
нове да је кандидат положио испит из српског 
језика. Кандидат попуњава и пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати, који су изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе из претход-
ног става и доноси решење о избору кандида-
та у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Потписане пријаве се 
достављају у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови”, поштом 
на адресу: ОШ „Вук Караџић”, 36103 Краљево, 
Излетничка 10 или лично у просторије школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. За додатне информације 
обратити се на телефон: 036/379-700. 

ОШ „ДРАГАН МАРИНКОВИЋ”
36203 Адрани

тел. 036/841-223

Продужење рока важења конкурса

На основу Уредбе о примени рокова у управ-
ним поступцима за време ванредног стања 
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Наука и образовање

(„Сл. гласник РС” бр 41/20, 43/20) директор ОШ 
„Драган Маринковић” из Адрана, продужава се 
рок за пријаву по конкурсу за наставника мате-
матике, са 56% радног времена, на одређено 
време, до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге дете-
та, који је објављен у публикацији „Послови” 
број 872 дана 11. 03. 2020. године. Нови рок за 
пријаву по конкурсу је до 6. јуна 2020. године. 

Наставник математике
са 56% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства  

са рада ради неге детета

ОШ „ДРАГАН МАРИНКОВИЋ”
36203 Адрани

тел. 036/841-223

Наставник математике
са 89% радног времена

Домар / мајстор одржавања
са 67% радног времена

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат за наставника математи-
ке треба да испуњава услове из члана 139. и 
140. Закона и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Ср. гласник РС - Просвет-
ни гласник”бр. 11/12 ... 3/17) односно да има 
одговарајуће високо образовање за настав-
ника математике, стечено- на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то (1) студије другог степена из мате-
матике; (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; - основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; лице из подтач-
ке (2) мора да има завршене студије првог сте-
пена из области математике; Кандидат за дома-
ра/мајстора одржавања треба да има средње 
образовање 3. или 4. степен машинске, елек-
тро, столарске или водоинсталатерске струке 
и положен стручни испит за рад са судовима 
под притиском (за послове руковања котловс-
ким постројењем) а у складу са Правилником 
о организацији и систематизацији послова и 
радних задатака у школи. Кандидат за чиста-
чицу треба да има завршено најмање основно 
образовање. Остали услови за све кандидате: 
да није осуђиван у смислу члана 139. став 1. 
тачка 3) Закона; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик, као језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима. Кандидат 
попуњава пријавни формулар са сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
и уз њега доставља: оверену копију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању или 
уверења о стеченом високом образовању (за 
наставника), уколико диплома није издата. 
Кандидат за домара доставља и оверену копију 
дипломе / уверења о положеном испиту за рад 
са судовима под притиском; уверење да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 

мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, као и 
да није утврђено дискриминаторно понашање, 
у складу са законом - уверење издаје надлеж-
на управа Министарства унутрашњих послова 
- уверење треба да је издато након расписи-
вања конкурса; уверење о држављанству Р. 
Србије (оригинал или оверена фотокопија) не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ да кандидат зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад - српски језик 
(само кандидат који образовање није стекао 
на српском језику). Кандидат доставља потвр-
ду одговарајуће високошколске установе да је 
положио испит из српског језика - у оригиналу 
или оверену фотокопију; биографију, са кон-
такт телефоном и адресом електронске поште. 
Доказ о здравственој способности из тачке 5) 
доставља се пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене пријаве биће одбачене, осим 
уколико је кандидат из оправданог разлога 
пропустио рок за подношење пријаве, што ће 
се утврдити након подношења затева кандида-
та директору школе за повраћај у пређашње 
стање. Евентуалне непотпуне пријаве морају 
бити уредно допуњене у року од 8 дана од дана 
достављања писаног обавештења да је доку-
ментација непотпуна. Ако у датом року доку-
ментација не буде допуњена, биће одбачена 
као неуредна. Пријавни формулар, са пратећом 
документацијом, доставити лично или на адре-
су: ОШ „Драган Маринковић”, Адрани бб, 36203 
Адрани, са назнаком „Пријава на конкурс за 
наставника математике (или домара / мајстора 
одржавања / или чистачицу)”. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и на телефон: 036/841-223. 

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
36340 Конарево
тел. 036/821-211

Наставник немачког језика
за 66,66% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 
113/2017), треба да испуњава и посебне услове 
предвиђене члановима: 139. ст. 1. тачка 1, 2, 
3, 4 и 5, чл. 140. ст. 1. тачка 1. подтачка (1) и 
(2) и тачка 2. истог члана, чл. 142. ст. 1. и ст. 2. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 27/2018, 10/2019). 
Степен и врста образовања морају бити у скла-
ду са чл. 3. Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника који изводе образовно вас-
питни рад из изборних предмета у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 11/2017). 
Кандидат мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на, стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи у складу са 
европским системом преноса бодова. Наставник 
који је у току студија положио испит из педаго-
гије и психологије илиположио стручнииспит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из чл. 142 ст. 1. овог Закона. Кан-
дидат који нема образовање из члана 142. ст. 
1. Овог закона, обавезан је да га стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов полагања испита за 
лиценцу. Кандидат треба да има држављанство 

Републике Србије (уверење о држављанству 
у оригиналу или овереној копији); психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење се под-
носи пре закључењауговора о раду са изабра-
ним кандидатом); доказ да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни-
рад - српски језик. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ко гразвоја, а који се налази у делу „Ново на 
сајту”, а потребну документацију за једно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи. Уз пријаву кандидат доставља: оверен 
препис (копију) дипломе о завршеном образо-
вању; оригинал или оверену фотокопију доказа 
да кандидат има образовање из психолошких 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но 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 Европс-
ким системом преноса бодова, односно доказ о 
положеним испитима из педагогије и психоло-
гије или доказ о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (напомена: за кан-
дидате који поседују наведени доказ); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија); уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци - оригинал или оверена копија). 
Доказ да кандидат није осуђиван за напред 
наведена кривична дела, извод из казнене еви-
денције, прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе. Доказ да кандидат зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - српски 
језик, у обавези су да доставе само они канди-
дати који образовање нису стекли на српском 
језику, а доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика. Лекарско уверење, 
којим се потврђује да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, се подноси пре закључења 
уговора о раду са изабраним кандидатом. Пре 
доношења одлуке о избору, кандидати који уђу 
у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши Национална служба за запошља-
вање. Пријаве се достављају у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”, лично или поштом на адресу: ОШ 
„Ђура Јакшић”, 36340 Конарево. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. За додатне информације обратити се 
секретаријату школе на телефон: 036/821-211. 

ГИМНАЗИЈА
36000 Краљево, Доситејева 44

тел. 036/319-760

Обавештење о наставку конкурса

Због укидања ванредног стања на територији 
Републике Србије, наставља се поступак спро-
вођења Конкурса за пријем у радни однос који 
је расписан одлуком директора школе број 
01-173 од 24. 2. 2020. године, а објављен у 
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листу „Послови” 11. 3. 2020. године, за радно 
место чистачица, а који конкурс је прекинут 
решењем директора број 01-286 од 19. 3. 2020. 
године. Преостали рок од 4 дана за подношење 
пријава кандидата продужава се 30 дана од 
дана престанка ванредног стања, односно до 
6. јуна 2020. године. Ово Обавештење објавити 
на сајту школе, у публикацији НСЗ „Послови” и 
огласној табли НСЗ Краљево. 

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ „ИВО ЛОЛА РИБАР”

36000 Краљево, Доситејева 5
тел. 036/315-242

Одлука о продужењу рока  
за пријаву на оглас

На иснову инструкције Министарства просвете 
науке и технолошког развоја Републике Србије 
број 610-00-326/2020-04 од 12. 05. 2020. Шко-
ла за основно и средње образовање „Иво Лола 
Рибар” из Краљева донела је одлуку: рок за 
пријаву на оглас за попуну слободних радних 
места, објављен у листу „Послови” национал-
не службе за запошљавање број 870 од 26. 02. 
2020. и исправка наведеног конкурса објављена 
у у листу број 872 од 11. 03. 2020. продужава се 
за 30 дана од укидања ванредног стања. Рок за 
пријаву на овај конкурс је 06. јуни 2020. 

ОШ „ЈОВО КУРСУЛА”
36000 Краљево, Доситејева 136

тел/факс: 036/381-131

Чистачица

УСЛОВИ: У радни однос за рад на радном месту 
чистачице може бити примљен кандидат који 
испуњава: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС и 
95/18 - аутентично тумачење) и посебних услова 
прописаних Законом о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020) и услове 
из чл 37 и 50 Правилника о организацији и сис-
тематизацији радних места у ОШ „Јово Курсула” 
у Краљеву (дел. Бр. 02-141/2 од 23. 03. 2018. са 
Изменама и допунама дел. Бр. 02-126 од 01. 03. 
2019), а који подразумевају: да је стекао одгова-
рајуће образовање - први степен стручне спреме 
(основно образовање); да 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 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Република Србије; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (српски језик); 
Услови за заснивање радног односа морају бити 
испуњени и после заснивања радног односа. 
Докази о испуњености услова из тачака 1., 3. 
-5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из тачке 2. прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Учесник конкурса треба да поднесе 
пријаву на конкурс са биографским и радним 
подацима: попуњен пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; сведочанство 
о завршеном основном образовању, оригинал 

или оверен препис (копију); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија); 
уверење о држављанству (оригинал или оверена 
копија не старија од 6 месеци); извод из казнене 
евиденције, прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске упра-
ве (оригинал или оверена копија не старија од 
30 дана); доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способност за рад са децом и ученицима 
доставља само изабрани кандидат по окончању 
конкурса а пре закључења уговора о раду; доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад - српски језик, у обавези су 
да доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се 
потврдом одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског језика. 
Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији Национал-
не службе за запошљавање „Послови”, поштом 
на адресу ОШ „Јово Курсула” Краљево, 36000 
Краљево, тел. 036/381-131, или лично радним 
даном од 08. 00 до 14. 00 часова. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве, као и пријаве са нео-
вереном документацијом неће се разматрати. У 
поступку избора кандидата конкурсна комисија 
утврђује испуњеност услова из чл. 139 Закона, 
врши ужи избор кандидата које упућује на пси-
холошку процену кандидата коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, у року од 8 дана 
од добијања резултата психолошке процене 
сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем, обавља разговор-интервју са кан-
дидатаима са листе, сачињава извештај и доно-
си решење о избору кандидата. 

ОСТАЛО: Конкурс ОШ „Јово Курсула” Краљево 
за пријем у радни однос на неодређено време 
објављен је у публикацији „Послови” бр. 873 од 
18. 3. 2020. године (стр. 57, 58) након увођења 
ванредог стања. Поступак по конкурсу је пре-
кинут у фази објављивљања. Како је ванред-
но стање укинуто то се наставља са радњама 
конкурса тако да сви заинтересовани кандидати 
могу поднети пријаве на конкурс у року од 8 
дана од дана објављивања овог обавештења и 
текста конкурса. 

МУЗИЧКА ШКОЛА  
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ” 

36000 Краљево, Топлице Милана 2
тел. 036/321-872 

Обавештење о наставку конкурса 

Због укидања ванредног стања на територији 
Републике Србије, наставља се поступак спро-
вођења конкурса за пријем у радни однос, који 
је расписан одлуком директора школе број 
246/1 од 28. 2. 2020. године, а објављен у листу 
„Послови” бр. 872 од 11. 3. 2020. године, а који 
је прекинут решењем директора број 353/1 од 
19. 3. 2020. године. Преостали рок од 4 дана 
за подношење пријава кандидата продужава 
се 30 дана од дана престанка ванредног стања, 
односно до 6. 6. 2020. год. 

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи - клавир

3 извршиоца

МУЗИЧКА ШКОЛА  
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ” 

36000 Краљево, Топлице Милана 2
тел. 036/321-872 

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи - гитара

са 72% радног времена

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи - клавир

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи - 

контрабас
са 60% радног времена

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи - 

виолина
са 84% радног времена

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи - 

традиционално певање

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи - 

удараљке
са 88% радног времена

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи - 

солфеђо

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које испуњава опште усло-
ве прописане Законом о раду („Сл. гл. РС” бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутен. тум), и 
посебне услове прописане чл. 139. и за настав-
ника и стручног сарадника чл. 140. Законом 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/19 и 27/2018 - др. закон и 6/2020), 
има одговарајуће образовање; има психичку, 
физичку и здравствену способност са децом и 
ученицима (доказ се доставља 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 родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство 
РС; зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати требају да 
доставе: пријавни формулар, који попуњавају 
на званичној страници Министарства просвете, 
науке и тех. развоја, исти одштампају и заједно 
са овереном копијом дипломе о стеченом обра-
зовању, уверењем да против њега није покре-
нут кривични поступак и да није покретнута 
истрага (не старије од 6. месеци), уверењем 
о држављанству (не старије од 6. месеци), 
доказом да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад, достављају 
на адресу Музичка школа „Стеван Мокрањац”, 
Топлице Милана 2, 36000 Краљево (поштом) - 
са назнаком за конкурс. Фотокопије докумена-
та морају бити оверене. Ближи услови у погле-
ду степена и врсте образовања наставника за 
послове за које је оглас расписан предвиђени 
су Правилником о степену и врсти образовања 
наставника стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним и уметничким школама 
у подручју рада култура, уметност и јавно („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 16/2015, 
11/2016, 2/2017 и 9/2019), Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020). 
Пре доношење одлуке о избору, кандидати који 
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уђу у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима, коју врши Национална служба за запо-
шљавање. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
36340 Конарево
тел. 036/821-211

Наставник немачког језика
за 66,66% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 
113/2017), треба да испуњава и посебне услове 
предвиђене члановима: 139. ст. 1. тачка 1, 2, 
3, 4 и 5, чл. 140. ст. 1. тачка 1. подтачка (1) и 
(2) и тачка 2. истог члана, чл. 142. ст. 1. и ст. 2. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 27/2018, 10/2019). 
Степен и врста образовања морају бити у 
складу са чл. 3. 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, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 11/2017). Кан-
дидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи у складу са европским систе-
мом преноса бодова. Наставник који је у току 
студија положио испит из педагогије и психоло-
гије илиположио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 
142 ст. 1. овог Закона. Кандидат који нема обра-
зовање из члана 142. ст. 1. Овог закона, обаве-
зан је да га стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов полагања испита за лиценцу. Кандидат 
треба да има држављанство Републике Србије 
(уверење о држављанству у оригиналу или ове-
реној копији); психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење се подноси пре закључењауговора 
о раду са изабраним кандидатом); доказ да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питнирад - српски језик. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошко гразвоја, а који се налази у делу „Ново 
на сајту”, а потребну документацију за једно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи. Уз пријаву кандидат доставља: оверен 
препис (копију) дипломе о завршеном образо-
вању; оригинал или оверену фотокопију доказа 
да кандидат има образовање из психолошких 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но 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 Европс-
ким системом преноса бодова, односно доказ о 
положеним испитима из педагогије и психоло-
гије или доказ о положеном стручном испиту, 

односно испиту за лиценцу (напомена: за кан-
дидате који поседују наведени доказ); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија); уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци - оригинал или оверена копија). 
Доказ да кандидат није осуђиван за напред 
наведена кривична дела, извод из казнене еви-
денције, прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе. Доказ да кандидат зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - српски 
језик, у обавези су да доставе само они канди-
дати који образовање нису стекли на српском 
језику, а доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика. Лекарско уверење, 
којим се потврђује да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, се подноси пре закључења 
уговора о раду са изабраним кандидатом. Пре 
доношења одлуке о избору, кандидати који уђу 
у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошљавање. 
Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”, лично или поштом на адресу: ОШ „Ђура 
Јакшић”, 36340 Конарево. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. 
За додатне информације обратити се секрета-
ријату школе на телефон: 036/821-211. 

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ „ИВО ЛОЛА РИБАР”

36000 Краљево, Доситејева 5
тел. 036/315-242

Дефектолог, наставник

Дефектолог, наставник
са непуним радним временом 65%

Наставник практичне наставе 
металске струке

са непуним радним временом 70%

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова про-
писаних чланом 24. ст. 1. Закона о раду („Сл. 
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17) треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 
139. и чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/17, 27/18 др. закон, 10/19 и 6/20) за радна 
места под редним бројем 1, 2. и 3. и посебне 
услове предвиђене Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и васпитача у основној школи за ученике 
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 17/18). 

Радник на одржавању хигијене
са непуним радним временом 91%

УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат треба 
испуњава и услове из члана 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС“, 6/2020) и да има завршену основну школу. 

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: попуњен и одштампан пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; уверење о држављанству (са хологра-
мом или оверена фотокопија не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених, (са 
холограмом или оверена фотокопија); оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; лекарско уверење, да лице 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 

раду; доказ из казнене евиденције МУП-а да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против 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 старије 
од 6 месеци); потврду одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика (само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику), за радна 
места 1-3. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Након утврђене испуње-
ности услова кандидата за пријем у радни 
однос, кандидати, који су изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. По достављеном 
извештају са кандидатима ће се обавити разго-
вор. Пријаве достављати на адресу ШОСО „Иво 
Лола Рибар” 36000 Краљево, Доситејева 5/4 или 
лично. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на телефон: 036/315-242. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН”

36000 Краљево, Олге Јовичић 1
тел. 036/314-330

Обавештење о продужењу рока

Продужава се рок за достављање пријава на 
конкурс који је расписан у публикацији „Посло-
ви” Нациналне службе за запошљаваље - 
Филијала Краљево, број 873 од 18. марта 2020. 
године за пријем у радни однос за рад на рад-
ном месту наставник технике и технологије на 
неодређено време са 95% од пуног радног вре-
мена - 1 извршилац, до 6. јуна 2020. године, у 
складу са Уредбом о примени рокова у управ-
ним поступцима за време ванредног стања („Сл. 
гласник РС”, број 41/2020 и 43/2020) и инструк-
цијом Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, број 610-00-326/2020-04 од 12. 
маја 2020. године. 

Наставник технике и технологије
са 95% радног времена

ОШ „МИЛУНКА САВИЋ”
36206 Витановац

тел. 036/5871-587, 871-399

Обавештење о наставку конкурса

Уредбом о промени рокова у управним поступ-
цима за време ванредног стања („Службени 
гласник РС”, бр. 41/20 и 43/20), рок за пријаву 
кандидата на објављени конкурс продужа-
ва се 30 дана од дана престанка ванредног 
стања, односно до 6. јуна 2020. године. У скла-
ду са напред наведеним ОШ „Милунка Савић” 
Витановац обавештава да рок за оглас који 
је објављен дана 18. 03. 2020. године у листу 
„Послови” број 873 за радно место чистачице на 
неодређено време - 1 извршилац са 98% норме 
истиче 28. 05. 2020. године ако конкурс буде 
поново објављен дана 20. 05. 2020. а 04. 06. 
2020. године ако буде објављен 27. 05. 2020. 
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ОШ „ОЛГА МИЛУТИНОВИЋ”
36220 Годачица
тел: 036/877-110

Обавештење о наставку конкурса

Обавештење о конкурсу објављеном у току 
ванредног стањаПоводом одлуке Народне 
скупштине о укидању ванредног стања („Служ-
бени гласник РС”, број 65/20), која је ступила 
на снагу 6. маја 2020. године, Уредбе о при-
мени рокова у управним поступцима за време 
ванредног стања („Службени гласник РС”, број 
41/20 и 43/20), Инструкције Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја Републи-
ке Србије број: 610-00-326/2020-04 од 12. 05. 
2020. године овим се наставља се поступак по 
конкурсу објављеном у публикацији национал-
не службе за запошљавање „послови” број 873 
од 18. 3. 2020. године, на страни 58. и 59, за 
пријем у радни однос на неодређено време чис-
тачица са пуним (100%) радним временом -1 
извршилац и чистачица са непуним (68%) рад-
ним временом - 1 извршилац. текст конкурса 
остаје исти. мења се део текста: „рок за под-
ношење 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.”

ШУМАРСКА ШКОЛА КРАЉЕВО
36000 Краљево, Карађорђева 262

тел. 036/352-800, 352-332

Обавештење о наставку конкурса

У складу са Уредбом о примени рокова у управ-
ним поступцима за време ванредног стања 
(„Службени гласник РС”, бр. 41/20 и 43/20), 
Шумарска школа из Краљева обавештава сва 
заинтересована лица да се продужава рок за 
пријаву кандидата на конкурс објављен 11. 03. 
2020. г. за пријем у радни однос лица на радна 
места наставника стручних предмета пејзажне 
архитекутре, наставника стручних предмета 
технологије дрвета, шефа рачуноводства и две 
чистачице. Рок за пријаву кандидата је пре-
кинут 16. 03. 2020. г. услед проглашења ван-
редног стањана територији Републике Србије, 
а преостала су четири дана за пријаву канди-
дата. Рок за пријаву продужава се 30 дана од 
дана престанка ванредног стања и истиче 06. 
јуна 2020. године. Ово обавештење објавити у 
гласилу НСЗ „Послови”. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ПОПИНСКИ БОРЦИ” 

36210 Врњачка Бања, Хероја Маричића 12
тел. 036/611-440

Мајстор одржавања - домар
на неодређено време,  

са 75% 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 услове у складу са 
чланом 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18, 10/19 и 06/2020) и има одгова-
рајуће образовање, и то: средње образовање 
и то из подручја: Машинства и обраде метала, 
и звање бравара, машинбравара, зидара, елек-
тричара, столара и другу средњу школу и да је 
стручно оспособљн за ложача парних котлова; 

положен стручни испит из послова заштите од 
пожара; положен испит за рад са судовима под 
притиском (за послове руковања постројењем у 
котларници); стручни испит из послова заштите 
од пожара домар је дужан да положи у року од 
две године од заснивања радног односа. 

Уз пријаву на конкурс кандидати достављају 
следећу документацију: 1) оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању и положеним испитима; 2) лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о рад); 3) доказ да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 6 месеци); 5) извод из матич-
не књиге рођених са холограмом; 6) доказ о 
испуњености услова из члана 139. став 1. тачка 
5 Закона о познавању српског језик као јези-
ка на којем остварује образовно-васпитни рад 
(подносе кандидати који нису стекли средње, 
више или високо образовање на српском јези-
ку). Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Подносе се оверене фотокопије. Неблаговре-
мене и непотуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати, који су изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе 
из претходног става и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Пријаве слати на 
адресу: ОШ „Попински борци”, Врњачка Бања, 
Хероја Маричића 12. Детаљније информације 
на телефон 036/611-440. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ” 
36000 Краљево, Излетничка 10

тел. 036/379-700

Наставник хемије
на одређено време, са 80% радног 
времена, ради замене до повратка 

запосленог са функције

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених чланом 24. Закона о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018), треба 
да испуњава и посебне услове предвиђене чла-
ном 139. став 1. тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чланом 
140, чланом 142. став 1, став 2. став 4. Закона 
о основама система образовања и васпитања 

(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/2020) и то: да има одгова-
рајуће високо образовање у складу са чл. 140. 
став 1 тачка 1) подтачке (1) и (2) и тачке 2). 
Степен и врста образовања морају бити из 
образовно научне области у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС- Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019); 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверењем које се подноси пре закључења уго-
вора о раду са изабраним кандидатом); да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (доказује се уверењем из казнене еви-
денције, коју прибавља кандидат у Министар-
ству унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе); да има држављанство Републике 
Србије (доказује се уверењем о држављанству 
у оригиналу или овереној копији не старије од 
6 месеци); да зна српски језики језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Доказ да 
кандидат зна језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад - српски језик, у обавези су да 
доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се 
потврдом одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског јези-
ка; доказ да кандидат има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској устнови у току 
студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи у скла-
ду са ЕСПБ (оригинал или оверена фотокопија 
потврде - уверење одговарајуће високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из психологије и педаго-
гије или оверена копија уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу)- 
за оне који ово образовање поседују, а за оне 
који не поседују Закон по члану 142 став 2. доз-
вољава и дефинише као обавезу да ово образо-
вање наставник стекне у року од једне, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. Сте-
пен и врста образовања морају бити у складу са 
чланом 3. став 1. тачка 11. Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019). Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи. 
Уз пријаву кандидат доставља: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању или уверења о стеченом високом обра-
зовању, уколико диплома није издата; доказ 
да кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи у складу са ЕСПБ 
(оригинал или оверена фотокопија потврде - 
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уверење одговарајуће високошколске установе 
о броју остварених бодова, односно положеним 
испитима из психологије и педагогије или ове-
рена копија уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу) - за оне 
који ово образовање поседују, а за оне који не 
поседујуЗакон о основама система образовања 
и васпитања, по члану 142 став 2. дозвољава 
и дефинише као обавезу да ово образовање 
наставник стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. извод из 
матичне књиге рођенихса холограмом, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци - ори-
гинал или оверена копија). уверење да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, као и да није 
утврђено дискриминаторног понашања, у скла-
ду са законом - прибавља кандидат у Министар-
ству унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе. Доказ да кандидат зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - српски 
језик, у обавези су да доставе само они канди-
дати који образовање нису стекли на српском 
језику, а доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља само изабрани 
кандидат по окончању конкурса, а пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве се достављају у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови” поштом на адресу ОШ 
„Вук Караџић” Краљево, Излетничка 10, 36000 
Краљево, контакт телефон: 036/379-700, или 
лично радним даном од 8 до 13 часова, са наз-
наком „Пријава на конкурс”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве, као и пријаве са неовере-
ном документацијом неће се разматрати. 

Наставник српског језика
са 72% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Сл. гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - 
одлука УС, 113/17, 95/18), треба да испуњава 
и посебне услове предвиђене члановима: 139 
ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1. тач-
ка 1. подтачка (1) и (2) и тачка 2. истог чла-
на, чл. 142 ст. 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18, 10/19, 6/20). Степен и врста 
образовања морају бити у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 
10/16, 3/17, 13/18 и 11/19). У складу са чл. 139. 
Законом о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 
10/19, 6/20), у радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописаним 
Законом и то ако: има одговарајуће образовање 
(образовање је прописано чл. 140. и 142. Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/18, 10/19, 
6/20) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18 и 11/19). У скла-
ду са чл. 142. став 1. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидат мора 
да има и образовање из психолошких, педа-

гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи у складу са Европ-
ским 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. Наставник и стручни сарадник који је 
у току студија положио испит из педагогије и 
психологије или положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу, сматра се да има образо-
вање из чл. 142 ст. 1 овог Закона: има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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-вас-
питни рад. Доказ да канидат има има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Дока-
зи које кандидат прилаже уз потписану пријаву: 
оверен препис (копију) дипломе о завршеном 
одговарајућем образовању; оригинал или ове-
рена фотокопија исправе којом се доказује да је 
кандидат стекао образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, односно 
доказ о положеним испитима из педагогије и 
психологије или доказ да је кандидат положио 
стручни испит - испит за лиценцу; уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци - ори-
гинал или оверена копија); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија); 
доказ да кандидат није осуђиван за напред 
наведена кривична дела. Извод из казнене еви-
денције, прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе (не старије од 6 месеци - оригинал или 
оверена копија); доказ да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
- српски језик, у обавези су да доставе само 
они кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику, а доказује се потврдом одго-
варајуће високошколске установе да је канди-
дат положио испит из српског језика. Кандидат 
попуњава и пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом доставља школи. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати, који су изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе из претходног става 
и доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Потписане пријаве се достављају 

у року од 8 дана од дана објављивања огла-
са у публикацији „Послови”, поштом на адресу: 
ОШ „Вук Караџић”, 36103 Краљево, Излетничка 
10 или лично у просторије школе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. За додатне информације обратити се 
на телефон: 036/379-700. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Вранеши, Михаила Петровића Аласа 1
тел. 036/5466-263

Стручни сарадник - педагог
са 50% 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 спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву на конкурс доста-
вити: 1. уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци, 2. извод из матичне књиге рође-
них, 3. оригинал или оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, 4. доказ 
о неосуђиваности правоснажном пресудом за 
кривично дело насиља у породици, одузимања 
малолетног лица, запуштања и и злостављања 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примања или давања мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, 5. 
доказ о испуњености услова из члана 139. став 
1. тачка 5. Закона о основама система образо-
вања и васпитања - за извођење наставе на 
српском језику. Кандидати обавезно попуњавају 
пријавни формулар преузет са званичне интер-
нет 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 избор у року од 8 дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Лекарско уверење се прила-
же пре потписивања уговора о раду. Све копије 
морају бити оверене, овера не сме бити стрија 
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 оба-
вештења на телефон: 036/5466-263. 

ОШ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ” БАЉЕВАЦ

Обавештење о продужењу рока  
за пријаву на конкурс

Дана 15. 5. 2020. године у листу „Послови” 
објављен је конкурс за пријем у радни однос 
и то за следећа радна места: Наставник раз-
редне наставе са пуним радним временом на 
неодређено време – четири извршиоца. Хигије-
ничар са пуним радним временом на неодређе-
но времне – један извршилац. Конкурс је 
започет пре доношења одлуке о проглашењу 
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ванредног стања („Сл. гласник РС”, бр. 29/20). 
Због наведеног ванредног стања пријава на 
конкурс се продужава за још пет преоста-
лих дана и то од дана објављивања овог оба-
вештења. Овим путем обавештава се јавност и 
заинтересована лица да у наведеном року могу 
поднети пријаву на конкурс за напред наведена 
радна места. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

36000 Краљево, Витковац 
тел. 036/587-38-89

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 140 став 1 и 2, чланом 122 
и 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања и то: да има одговарајуће висо-
ко образовање за наставника основне школе, 
педагога или психолога школе, стечено на: 
сту- дијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисципинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; лице из тачке 1 подтачка 2 мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Изузетно, 
дужност директора школе може да обавља 
и лице које има одговарајуће образовање из 
члана 140 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања за наставника шко-
ле и најмање десет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, ако се 
на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 
1 и 2 Закона. Кандидат треба и: да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 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 доношења оптужног предлога за наве-
дена кривична дела; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за привредни преступ у 
вршењу раније дужности; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; да има дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника; да има нај-
мање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; да има обуку и 

положен испит за директора установе. Канди-
дати су дужни да докажу испуњеност услова 
достављањем следеће документације: овере-
ну копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, доказ о поседовању лиценце за 
рад представља подношење оверене копије 
обавештења о положеном испиту за лиценцу 
односно оверене копије уверења о положе-
ном стручном испиту; доказ о радном стажу 
у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања представља потврда којом се доказује 
на којим пословима, са којом стручном спре-
мом и у ком временском периоду је стечено 
радно искуство; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима представља оригинал или ове-
рена копија лекарског уверења не старијег 
од 6 месеци у тренутку подношења; уве-
рење надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак и да није 
покренута истрага издато после расписивања 
конкурса; уверење надлежне службе Минис-
тарства унутрашњих послова о подацима из 
казнене евиденције за кривична дела из чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, издато после 
расписивања конкурса; уверење привредног 
суда да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за привредни преступ у вршењу 
раније дужности, издато после расписивања 
конкурса; уверење о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал или оверена фотокопија; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(оверену копију извештаја просветног савет-
ника), ако га кандидат поседује, у супрот-
ном потребно је доставити потврду надлеж-
не Школске управе да није вршен стручно 
педагошки надзор кандидата, а за кандидате 
који су претходно обављали дужност дирек-
тора школе доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања (ако га кандидат поседује у ове-
реној копији). У супротном потребно је доста-
вити потврду надлежне Школске управе, да у 
периоду његовог мандата није вршен струч-
но-педагошки надзор школе; оверен препис/
фотокопију лиценце за директора школе (ако 
га кандидат поседује); биографију са крат-
ким прегледом кретања у служби и предло-
гом програма рада директора школе. Доказ 
о знању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад доставља само канди-
дат који одговарајуће образовање није стекао 
на српском језику. Пријава на конкурс која не 
садржи доказ о савладаној обуци и положеном 
испиту за директора неће се сматрати непот-
пуном. Кандидат изабран за директора школе 
који нема положен испит за директора дужан 
је да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност, у складу са условима 
прописаним законом. Докази о испуњености 
услова из става 1, тачка 1) до 3) и тачка 5) 
до 12) овог члана саставни су део пријаве на 
конкурс. Доказ о испуњености услова из ста-
ва 1 тачка 4) кандидат доставља пре закљу-
чења уговора о међусобним правима и оба-
везама. Сви докази прилажу се у оригиналу 
или овереној фотокопији. Пријаве на конкурс 
са потребном документацијом о испуњености 
услова доставити лично или на адресу школе 
у року од 15 дана од дана објављивања кон-
кур- са у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање (публикација 
„Послови”), са назнаком. „Пријава на конкурс 
за директора”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Лице 
задужено за давање додатних информација 
о конкурсу је секретар школе (лично или на 
телефон 036/5873-889). 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

36214 Врба
тел. 036/5865-336

e-mail: osvrba@tron-inter.net

Референт за правне, кадровске  
и административне послове

са 50% радног времена

Чистачица
са 62% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова про-
писаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - Одлука УС, 113/2017, 95/2018 - аутен-
тично тумачење), треба да испуњава и посеб-
не услове прописане члановима: 139. став 1. 
тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС, 
бр. 88/2017, 27/2018, 10/019, 6/2020) и усло-
ве из члана 24. и 37. (за референта за правне, 
кадровске и административне послове) и члана 
27. и 40. (за чистачицу) Правилника о органи-
зацији и систематизацији послова у ОШ”Доситеј 
обрадовић” Врба, дел. број: 375 од 22. 03. 2018. 
године и Изменама и допунама дел. бр. 1603 
од 16. 10. 2019. године и: а) да је стекао одго-
варајуће образовање и то: - за референта за 
правне, кадровске и администартивне послове 
– завршена гимназија (сви смерови) или средња 
стручна школа у четворогодишњем трајању 
подручја рада: Економија, право и администра-
ција- ИВ степен стручне спреме; за чистачи-
цу- 1. степен стручне спреме (основно образо-
вање); Кандидат за радно место референта за 
правне, кадровске и административне послове 
треба да поседује и знање рада на рачунару. Да 
кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци; одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (обавезно достављају само они кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику, 
а доказује се потврдом одговарајуће школске 
установе да је кандидат положио испит из срп-
ског језика). Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Мини-
стрства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом доставља шко-
ли. По расписаном конкурсу учесник конкурса 
треба да поднесе: попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о стеченом 
одговарајућем образовању; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену копију); 
уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену копију), не старије од 6 месеци; доказ 
да кандидат није осуђиван за напред наве-
дена кривична дела - извод из казнене еви-
денције, прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова - надлежне полицијске 
управе (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена фотокопија) Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
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рад са децом и ученицима (лекарско уверење), 
се подноси пре закључења уговора о раду са 
изабраним кандидатом. Пре доношења одлуке 
о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши нацио-
нална служба за запошљавање. Пријаве на кон-
курс, са потребном документацијом, доставити 
лично, или поштом на адресу: ОШ „Доситеј 
Обрадовић“, Врба 29, 36214 Врба. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, телефон: 036/5865-582. 

ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА 
ШКОЛА „ДР ЂОРЂЕ РАДИЋ”

36000 Краљево, Миомира Бркушанца Мишка 2
тел. 036/359-888

Наставник хемијско-технолошке 
групе предмета: машине, апарати 

и операције и аутоматска контрола 
процеса

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице под условима прописаним чл. 139. и 
140. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 
27/2018 и 10/2019) и Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школа-
ма. Кандидат треба да поседује образовање из 
психолошких 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 пре-
носа бодова. Наставник 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, а кандидат који нема обра-
зовање из претходног става обавезан је да га 
стекне у року од једне а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. Кандидат треба и да 
има: психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвљење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обрзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја а потребну 
документацију заједно са пријавним формула-
ром доставља школи. Уз пријаву на конкурс 
кандидати су дужни да поднесу следећу доку-
ментацију: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; потврду или 
уверење високошколске установе о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 

дисциплина и шест бодова праксе у установи 
или доказ о положеним испитима из педаго-
гије и психологије у току студија или доказ о 
положеном стручном испиту односно испиту за 
лиценцу, оригинал или оверена фотокопија; 
извод из казнене евиденције надлежне поли-
цијске управе, не старије од шест месеци од 
дана објављивања конкурса - оригинал или 
оверена фотокопија; уверење о држављан-
ству (не старије од шест месеци) - оригинал 
или оверена фотокопија; зна српски језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад (дос-
тавља кандидат који није стекао образовање 
на српском језику); доказ да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвљење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обрзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; доказ представља уверење надлеж-
ног суда; оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге рођених; радну биографију. 
Доказ да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима доставља 
само изабрани кандидат по окончању конкурса 
(лекарско уверење) а пре закључења уговора о 
раду. Пре доношења одлуке о избору кандида-
та врши се провера психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима од стране Нацио-
налне службе за запошљавање. Пријаве на кон-
курс са потребном документацијом о испуње-
ности услова доставити лично или на адресу 
Пољопривредно-хемијска школа „Др Ђорђе 
Радић” Краљево, Миомира Бркушанца 2, 36000 
Краљево, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови“, са назнаком 
„Пријава на конкурс“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. 

Радник на одржавању хигијене
6 извршилаца

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Сл. гласник РС”, број 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - 
аутентично тумачење), треба да испуњава 
и посебне услове предвиђене чланом и 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18 – др. 
закон 10/19 и 6/20) и то: да има одговарајуће 
образовање (основна школа) за рад на рад-
ном месту чистачице, да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски јазик. 

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен 
пријавни формулар који се може преузети на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs/formular за пријем у радни однос у 

установама образовања и васпитања), достави-
ти: оригинал или оверену фотокопију сведочан-
ства о завршеној основној школи, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), ори-
гинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених, уверење надлежног суда и 
извод из казнене евиденције Полицијске упра-
ве – Одељење за казнену евиденцију (не ста-
рију од 6 месеци), доказ о знању српског језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности 
(лекарско уверење) доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Пре доношења одлуке о 
избору кандидата врши се провера психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима 
од стране Националне службе за запошљавање. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са у листу „Послови“, на адресу Пољопривред-
но-хемијска школа „Др Ђорђе Радић“, Миомира 
Бркушанца Мишка 2, 36000 Краљево, са назна-
ком „Пријава на конкурс“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. 

Руковалац пољопривредном 
механизацијом

2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) и то да: има 
одговарајуће средње образовање у трајању од 
три године, образовни профил руковалац-ме-
ханичар пољопривредне технике; има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; није осуђиван правос-
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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски јазик; да има положен возачки испит за Ф 
категорију. 

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен 
пријавни формулар који се може преузети на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (www. 
mpn.gov.rs/formular за пријем у радни однос у 
установама образовања и васпитања), доста-
вити: оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), ори-
гинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених, уверење надлежног суда и 
извод из казнене евиденције Полицијске упра-
ве - Одељење за казнену евиденцију (не ста-
рију од 6 месеци), доказ о знању српског језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности 
(лекарско уверење) доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Пре доношења одлуке о 
избору кандидата врши се провера психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима 
од стране Националне службе за запошљавање. 
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Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са у листу „Послови“, на адресу Пољопривред-
но-хемијска школа „Др Ђорђе Радић“, Миомира 
Бркушанца Мишка 2, 36000 Краљево, са назна-
ком „Пријава на конкурс“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. 

Помоћни радник - узгајивач  
домаћих животиња

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) и то да: има 
одговарајуће средње образовање у трајању од 
три године , пољопривредне струке; има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски јазик.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен 
пријавни формулар који се може преузети на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs/formular за пријем у радни однос у 
установама образовања и васпитања), доста-
вити: оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), ори-
гинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених, уверење надлежног суда и 
извод из казнене евиденције Полицијске упра-
ве –Одељење за казнену евиденцију (не ста-
рију од 6 месеци), доказ о знању српског језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности 
(лекарско уверење) доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Пре доношења одлуке о 
избору кандидата врши се провера психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима 
од стране Националне службе за запошљавање. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са у листу „Послови“, на адресу Пољопривред-
но-хемијска школа „Др Ђорђе Радић“, Миомира 
Бркушанца Мишка 2, 36000 Краљево, са назна-
ком „Пријава на конкурс“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. 

ГИМНАЗИЈА РАШКА
36350 Рашка, Милуна Ивановића 2 

тел. 036/736-043

Наставник филозофије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат за послове наставника мора 
да испуњава услове за пријем у радни однос 
прописане члановима 139. 140. и 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и члановима 17. и 19. Правилника о органи-
зацији и систематизацији послова Гимназије 

у Рашки бр. 385/1 од 11. 10. 2019. год. Усло-
ви за наставника филозофије: Одговарајући 
степен стручне спреме, одређеног занимања 
према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у гим-
назији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 
и 7/2019) и члану 139. Закона о основама сис-
тема образовања и вапитања: професор фило-
зофије, односно дипломирани филозоф; мастер 
филозоф; дипломирани професор филозофије; 
мастер професор предметне наставе. Лица која 
су стекла академско звање мастер морају имати 
претходно завршене основне академске студије 
филозофије; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици , одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе , про-
тив правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторско понашање; да је државља-
нин Републике Србије; да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина на висиокошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
европским системом преноса бодова, у скла-
ду са чланом 142. став 1. Закона о основама 
система образовања и васпитања. Кандидат 
који је у току студија положио испите из педа-
гогије 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 зна српски 
језик на којем се остварује образовно васпит-
ни рад. Уз пријаву кандидат треба да приложи: 
пријавни формулар који попуљава на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, који штампа 
и исти прилаже са документацијом; уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о неосуђиваности; диплому или 
уверење о стеченој стручној спреми; потврда 
одговарајуће високошколске установе да је кан-
дидат положио испит из српског језика (само 
за кандидате који образовање нису стекли на 
српском језику). Доказе о испуњености услова у 
погледу психичке, физичке и здравствене спо-
собности кандидат који буде изабран доставља 
пре закључења уговора о раду. 

Радник
на одржавању хигијене  
са 90% радног времена

УСЛОВИ: кандидат за послове радника на одр-
жавању хигијене мора да испуњава услове за 
пријем у радни однос прописане члановима 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања и члановима 17. Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова Гимназије 
у Рашки бр. 385/1 од 11. 10. 2019. год: први сте-
пен стручне спреме односно завршена основна 
школа, да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима. 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 

казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторско понашање; да је државља-
нин републике Србије; да зна српски језик на 
којем се остварује образовно васпитни рад. Уз 
пријаву кандидат треба да приложи: Пријавни 
формулар који попуљава на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, који штампа и исти прилаже 
са документацијом: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
неосуђиваности, диплому или уверење о сте-
ченој стручној спреми. Доказе о испуњености 
услова у погледу психичке, физичке и здравс-
твене способности кандидат који буде изабран 
доставља пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве доставити на адресу Гимназија, Милуна 
Ивановића 2, 36350 Рашка, лично или поштом. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
на телефон 036-736-043. 

Наставник физичког  
и здравственог васпитања

са 80% радног времена

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове 
за пријем у радни однос прописане чланови-
ма 139, 140. и 142. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и члановима 17. 
и 19. Правилника о организацији и системати-
зацији послова Гимназије у Рашки бр. 385/1 од 
11. 10. 2019. год. Одговарајући степен стручне 
спреме, одређеног занимања према Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у гимназији („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019) и члану 139. 
Закона о основама система образовања и вапи-
тања: професор физичког васпитања; дипло-
мирани педагог физичке културе; професор 
физичке културе; професор физичког васпи-
тања - дипломирани тренер са назнаком спорт-
ске гране; професор физичког васпитања - 
дипломирани организатор спортске рекреације; 
професор физичког васпитања - дипломирани 
кинезитерапеут; дипломирани професор физич-
ког 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 има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
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 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторско понашање; да 
је држављанин Републике Србије; да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
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дичких дисциплина на висиокошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих по шест бодо-
ва 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 осно-
вама система образовања и васпитања. Канди-
дат који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу сматра се 
да има образовање из члана 142. став1. 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 пола-
гање испита за лиценцу; да зна српски језик на 
којем се остварује образовно васпитни рад. Уз 
пријаву кандидат треба да приложи: пријавни 
формулар који попуљава на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, који штампа и исти прилаже 
са документацијом; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о 
неосуђиваности; диплому или уверење о сте-
ченој стручној спреми; потврда одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика (само за кандидате 
који образовање нису стекли на српском јези-
ку). Доказе о испуњености услова у погледу 
психичке, физичке и здравствене способности 
кандидат који буде изабран доставља пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве доставити 
на адресу Гимназија, Милуна Ивановића бр. 2, 
36350 Рашка, лично или поштом. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити на телефон 
036-736-043. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ДУЧИЋ”
36205 Роћевићи, Роћевићи 146а

тел. 036/825-295

Чистачица
са непуним радним временом од 53%

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 
24/2005, 61/20005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – 
аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене члановима: 139. 
ст. 1. тачка 1, 2, 3, 4 и 5. Степен и врста обра-
зовања морају бити у складу са Правилником 
о организацији и систематузацији послова у 
ОШ „Јован Дучић” Роћевићи бр. 387 од 23. 08. 
2018 (први степен стучне спреме – завршено 
основно образовање). Кандидат треба да има 
држављанство Републике Србије (уверење 
о држављанству у оригиналу или овереној 
копији); психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење се подноси пре закључења уговора о 
раду са изабраним кандидатом); доказ да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад - српски језик. 

Кандидат попуњава пријавни формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања и 
васпитања који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, у делу „Ново на сајту”, 
а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом доставља шко-
ли. Уз попуњену пријаву кандидат доставља: 
оверен препис (копију) дипломе о завршеном 
основном образовању; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија); уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци 
- оригинал или оверена копија). Доказ да кан-
дидат није осуђиван за напред наведена кри-
вична дела, извод из казнене евиденције, при-
бавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе. Доказ да 
кандидат зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад - српски језик, у обавези 
су да доставе само они кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику, а доказује 
се потврдом одговарајуће школске установе да 
је кандидат полозио испит из српског језика. 
Лекарско уверење, којим се потврђује да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима подно-
си се пре закључења уговора о раду са изабра-
ним кандидатом. Кандидати који су ушли у ужи 
избор у року од осам дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Пријаве се достављају у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”, лично или поштом на 
адресу: ОШ „Јован Дучић”, село Роћевићи 146а, 
36 205 Роћевићи. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. За 
додатне информације обратити се секретарија-
ту школе нателефон 036/825-295. 

ОШ „ЈОВО КУРСУЛА”
36000 Краљево, Доситејева 136

тел/факс: 036/381-131

Стручни сарадник – педагог
за 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Службени гласник 
РС” бр. 75/2014), треба да испуњава и посеб-
не услове предвиђене чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- други закон, 10/2019, 6/2020) и чл. 37, 40-42 
Правилника о организацији и систематизацији 
радних места у ОШ „Јово Курсула” Краљево бр. 
02-141/2 од 23. 03. 2018 и Изменама и допу-
нама дел. Бр. 02-126 од 01. 03. 2019 и то: да 
има одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чл. 140 став 1 тачка 1) подтачка (2) и 
тачке 2) чл. 142 ст. 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 - други закон, 10/2019, 
6/2020). Степен и врста образовања морају 
бити у складу са са чл. 6 тачке 1. и 2. - Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („ Сл. 
гл. РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/13, 
2/16, 10/16 и 3/17, 13/18, 11/19, 2/2020); 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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-

народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Република Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (српски језик); да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи у 
складу са европским системом преноса бодова. 
Наставник који је у току студија положио испит 
из педагогије и психологије или положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона. 

Референт за правне, кадровске  
и административне послове

за 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Службени гласник 
РС” бр. 75/2014), треба да испуњава и посебне 
услове предвиђене чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - дру-
ги закон, 10/2019, 6/2020): и посебне услове 
предвиђене чл. 37 и 47 Правилника о органи-
зацији и систематизацији радних места у ОШ 
„Јово Курсула” Краљево Правилника о органи-
зацији и систематизацији радних места у ОШ 
„Јово Курсула” Краљево бр. 02-141/2 од 23. 03. 
2018 и Изменама и допунама дел. Бр. 02-126 
од 01. 03. 2019 и то: да је стекао одговарајуће 
образовање - средње образовање у трајању 
од четири године (4. степен стручне спреме), 
завршена гимназија или средње стручна школа 
у четворогодишњем трајању која пружа обра-
зовање из области економских, правно-биро-
техничких и административних послова (еконо-
мија, правно, ...). ; 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 кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање да има држављан-
ство Република Србије; да има држављанство 
Република Србије; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (српски језик). 
Да поседује знање за рад на рачунару (посебан 
услов прописан Правилником о систематиза-
цији). Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи. 
Уз пријаву кандидат доставља: доказ о стече-
ном одговарајућем образовању за радно место 
под редним бројем 1 - стручни сарадник - педа-
гог оверен препис (копију) дипломе о заврше-
ном образовању са исправом којом се доказује 
да је кандидат стекао образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина, 
односно доказ о положеним испитима из педа-
гогије и психологије или доказ да је кандидат 
положио стручни испит - испит за лиценцу; за 
радно место под редним бројем 2 - Референт за 
правне, кадровске, и административне посло-
ве оверен препис (копију) дипломе о заврше-
ном четворогодишњем средњем образовању 
одговарајуће струке; извод из матичне књиге 
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рођених (оригинал или оверена копија); уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци - оригинал или оверена копија); извод из 
казнене евиденције, прибавља кандидат у 
Министарству унутрашњих послова надлеж-
не полицијске управе (не старије од 30 дана) 
Доказ да кандидат зна језик на коме се оства-
рује 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 високошкол-
ске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способност за рад са децом и уче-
ницима доставља само изабрани кандидат по 
окончању конкурса а пре закључења уговора о 
раду. Познавање рада на рачунару – за радно 
место - референт за правне, кадровске и адми-
нистративне послове, проверава се приликом 
обављања интервјуа са кандидатом. 

ОСТАЛО: Пријаве се достављају у року од 8 
дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”, поштом на адресу ОШ „Јово Курсу-
ла” Краљево, 36000 Краљево тел. 036/381-131, 
или лично радним даном од 08, 00 до 14, 00 
часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве, 
као и пријаве са неовереном документацијом 
неће се разматрати. У поступку избора кан-
дидата конкурсна комисија утврђује испуње-
ност услова из чл. 139 Закона, врши ужи избор 
кандидата које упућује на психолошку проце-
ну кандидата коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака, у року од 8 дана од добијања 
резултата психолошке процене сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем, 
обавља разговор - интервју са кандидатима са 
листе, сачињава извештај и доноси решење о 
избору кандидата. 

СРЕДЊА ШКОЛА  
„КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА”

36350 Рашка, Омладински центар бб

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове из члана 139. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и то: да 
имају одговарајуће образовање: средња струч-
на спрема IV степен, економски смер или гим-
назија

Техничар за одржавање машина  
и инсталација

са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове из члана 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања и то: да имају 
одговарајуће образовање: средња стручна 
спрема IV степен електро или машинске струке. 

ОСТАЛО: да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима; да нису осуђивани 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 
мита или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски језик и језик на којем остварују образов-
но-васпитни рад. Уз попуњен пријавни фор-
мулар који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја кандидати достављају потребну доку-
ментацију у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве се подносе лично у 
секретаријату школе или путем поште на адре-
су школе, Средња школа „Краљица Јелена”, 
Омладински центар бб, Рашка 36350. Уз пријаву 
потребно је доставити: краћу биографију, извод 
из матичне књиге рођених, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом средњем образовању, уве-
рење о неосуђиваности издато од стране МУП-а 
Републике Србије и уверење о држављанству. 
Фотокопије докумената морају бити оверене. 
Оригинали уверења не смеју бити старији од 
6 месеци. Доказ да има одговарајућу психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду. Знање српског језика кандидат 
доказује дипломом о стеченом образовању. 
Документа која су приложена уз пријаву не 
враћају се. Конкурс ће бити објављен у оглас-
ној публикацији Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. 

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И 
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ

36000 Краљево, Доситејева 19 
тел. 036/383-377 

Наставник у звање наставника 
страног језика за ужу научну област 

страни језици – енглески језик
ради заснивања радног односа на 
одређено време од четири година  

са пуним радним временом

УСЛОВИ: високо образовање првог степена, 
објављени стручни, односно научни радови у 
домаћим односно иностраним часописима или 
конференцијама из области за коју се канди-
дат бира – најмање два рада и способност за 
наставни рад. . Поред општих услова за засни-
вање радног односа утврђених Законом 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) 
кандидат треба да испуњава опште и посебне 
услове предвиђене Законом о високом образо-
вању („Службени гласник Републике Србије” 
број 88/2017, 27/2018 – др. Закон, 73/2018, 
67/2019 и 6/2020 – др. закон), Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета за 
машинство и грађевинарство у Краљеву и Пра-
вилником о начину и поступку заснивања рад-
ног односа и стицању звања наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. Уз 
пријаву доставити: биографију, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, 
доказ о испуњавању услова конкурса у погледу 
школске спреме - оверену фотокопију дипломе 
о стеченој одговарајућој стручној спреми као и 
оверене фотокопије диплома о претходно завр-
шеним нивоима студија, одговарајући доказ 
надлежног органа у погледу неосуђиваности 
у смислу члана 72. став 4. Закона о високом 
образовању, списак научних и стручних радо-
ва као и саме радове и све остале доказе од 
значаја за избор. Сву документацију са докази-
ма о испуњености услова конкурса кандидати 
су дужни да доставе и у електронској форми 
на компакт диску – ЦД у складу са Упутством 
за примену, начин достављања, попуњавања 
и утврђивање релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора у 
звање Универзитета у Крагујевцу - број IV-06-
279 од 11. 04 2016. године и број IV-06-62/6 

од 17. 01 2017. године (доступно на: http://
www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori. php.)Пријаве 
кандидата са прилозима о испуњавању усло-
ва конкурса доставити на адресу Факултет за 
машинство и грађевинарство у Краљеву, ули-
ца Доситејева 19, 36000 Краљево са назнаком 
„Пријава на конкурс за избор наставника у 
звање наставника страног језика за ужу научну 
област страни језици – Енглески језик”. Конкурс 
остаје отворен 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови” и на интернет стра-
ници Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће се 
разматрати. 

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАСТАВКУ 
КОНКУРСА

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
36000 Краљево, Доситејева 46Г

тел. 036/382-548

Због укидања ванредног стања на терито-
рији Републике Србије, наставља се поступак 
спровођења Конкурса за пријем у радни однос 
који је расписан одлуком директора школе 
број 01-35. од 17. 2. 2020. године, а објављен 
у листу „Послови” 11. 3. 2020. године, за рад-
но место: наставника медицинске биохемије и 
фармацеутске групе предмета, 1 извршилац, за 
100% радног времена; радника на одржавању 
хигијене - чистачица - 2 извршиоца, за 200% 
радног времена, а који је прекинут решењем 
директора број 01-109. од 19. 3. 2020. године. 
Преостали рок од 4 дана за подношење прија-
ва кандидата продужава се 30 дана од дана 
престанка ванредног стања, односно до 6. јуна 
2020. године. Ово Обавештење објавити у пуб-
ликацији НСЗ „Послови” и огласној табли НСЗ 
Краљево. 

ОШ „МИЛУН ИВАНОВИЋ”
36342 Ушће, Милуна Ивановића бб

тел. 036/5430-055
e-mail: milunskola@yahoo.com

Наставник физике
са 50% радног времена

Наставник математике
са 55,56% радног времена 

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова про-
писаних чланом 24. ст. 1. Закона о раду („Сл. 
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/2018 – 
аутентично тумачење) треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене чланом 139. ст. 
1, 2, 3, 4. и 5. и чланом 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18 др. закон, 10/19 
и 6/20) и посебне услове (само за радно место 
наставника) предвиђене Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 2/20), а 
за радно место чистачице степен и врста обра-
зовања морају бити у складу са Правилником 
о организацији и систематузацији послова у 
ОШ „Милун Ивановић” Ушће (први степен сту-
чне спреме – завршено основно образовање). 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи 
и то: Уверење о држављанству (са холограмом 
или оверена фотокопија не старија од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (са холо-
грамом или оверена фотокопијане старија од 6 
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месеци); оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању/ односно 
оверен препис или оверену фотокопију сведо-
чанства о завршеној основној школи за радно 
место чистачице; лекарско уверење, да лице 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду; 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), само за 
радно место наставника; извод из казнене еви-
денције 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (оригинал или овере-
ну фотокопију, не старије од 6 месеци), при-
бавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе; потврду 
одговарајуће установе да је кандидат положио 
испит из српског језика (само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику). 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу Национал-
не службе за запошљавање „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Након утврђене испуњености 
услова кандидата за пријем у радни однос, кан-
дидати, 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. По достављеном 
извештају са кандидатима ће се обавити разго-
вор. Пријаве достављати на адресу: ОШ „Милун 
Ивановић” 36342 Ушће, Милуна Ивановића бб, 
или лично. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити на телефон 036/5430 055. 

ОШ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
Баљевац

Обавештење о продужењу рока  
за пријаву на конкурс

Дана 15. 5. 2020. године у листу „Послови” 
објављен је конкурс за пријем у радни однос и 
то за следећа радна места: Наставник разредне 
наставе са пуним радним временом на неодређе-
но време – четири извршиоца. Хигијеничар са 
пуним радним временом на неодређено времне 
– један извршилац. Конкурс је започет пре доно-
шења одлуке о проглашењу ванредног стања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 29/20). Због наведеног 
ванредног стања пријава на конкурс се проду-
жава за још пет преосталих дана и то од дана 
објављивања овог обавештења. Овим путем оба-
вештава се јавност и заинтересована лица да у 
наведеном року могу поднети пријаву на конкурс 
за напред наведена радна места. 

ОСНОВНА ШКОЛА „РАШКА”
36350 Рашка, Омладински центар 3

Домар - мајстор одржавања
за 50% норме

УСЛОВИ: кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 

Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Конкурс се објављује 
у недељном листу „Послови” при Националној 
служби запошљавања (НСЗ). Конкурс спрово-
ди Конкурсна комисија именована од стране 
директора школе. Кандидат за радно место 
домар- мајстор одржавања треба да испуњава 
следеће услове: да има завршену средњу шко-
лу машинске или електротехничке струке (III 
или IV степен) (доказ који се доставља: овере-
на фотокопија дипломе - сведочанства о завр-
шеном средњем образовању); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (доказ се прибавља пре 
закључења уговора о раду); да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; (доказ који се доставља: уверење 
издато од стране МУП-а не старије од 6 месе-
ци); да има држављанство Републике Србије; 
(доказ који се доставља: држављанство не ста-
рије од 6 месеци); да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(доказ који се доставља: оверена фотокопија 
дипломе-сведочанства о завршеном основном 
образовању). Одштампане пријаве (пријавни 
формулар се попуњава на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја) и потребну документацију 
послати на адресу ОШ „Рашка”, Омладински 
центар 3, 36350 Рашка, или предати секрета-
ријату школе у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. 

ОСНОВНА ШКОЛА „РАШКА”
36350 Рашка, Омладински центар 3

Обавештење о продужењу рока  
за пријаву на расписани конкурс

Основна школа „Рашка” је 11. 3. 2020. године 
у листу Послови расписала конкурс за: избор 
наставника разредне наставе у ОШ „Рашка” за 
пуну норму на неодређено време. Број изврши-
лаца 5 И избор радника на одржавању хигије-
не - чистачица у ОШ „Рашка” за пуну норму на 
неодређено време. Број извршилаца 3. Због 
увођења ванредног стања у Републици Србији 
напред наведени конкурси су били прекинути. 
ОШ „Рашка” овим путем обавештава јавност и 
све заинтересоване да је рок за пријаву кан-
дидата на расписане конкурсе продужен за 4 
(четири дана) и истиче у року од 4 (четири) 
дана од објављивања овог обавештења. Сви 
кандидати у наведеном року могу поднети 
пријаве на напред наведене конкурсе. 

ОШ „ПЕТАР НИКОЛИЋ”
36202 Самаила 

тел. 036/5882-002

Референт за правне, кадровске  
и административне послове

са непуним радним временом (50%)

УСЛОВИ: у радни однос ради обављања посла 
референта за правне, кадровске и администра-

тивне послове, може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: поред општих 
услова предвиђених Законом о раду („Служ-
бени 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 обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС” 
број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 6/2020) и 
услове из члана 17. и 22. Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова у Основ-
ној школи „Петар Николић” Самаила и то: да 
је стекао одговарајуће образовање: 4. степен 
стручне спреме (правног, економског смера или 
гимназије.); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за кога није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но 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 стече-
ном одговарајућем образовању - оригинал или 
оверена фотокопија (достављају сви кандида-
ти); попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; извод из казне-
не евиденције надлежне полицијске управе 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старији од 6 месе-
ци) - оригинал или оверена фотокопија (дос-
тављају сви кандидати); оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци) - оригинал или оверена фотокопија (дос-
тављају сви кандидати); доказ да кандидат зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик) (у обавези су да 
доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се 
потврдом одговарајуће образовне установе да 
је кандидат положио испит из познавања српс-
ког језика, оригинал или оверена фотокопија); 
уверење да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима 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 усло-
ва кандидата за пријем у радни однос из члана 
139. Закона, у року од осам дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава. Кандидати из прет-
ходног става, који су изабрани у ужи избор, у 
року од осам дана упућују се на психолошку 
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процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе 
из претходног става и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о психичној, физичкој и здравстве-
ној 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. 

ПУ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО” РАШКА
36350 Рашка, Милуна Ивановића бб

тел. 036/736-102

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају потребну документацију у року од 
8 (осам) дана од дана објављивања конкурса. 
Конкурс се објављује у листу „Послови” при 
Националној служби за запошљавање. Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија именована 
од стране директора Предшколске установе. 
Кандидат за радно место васпитача треба да 
испуњава услове из члана 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, и то: 
да има одговарајуће образовање – у складу са 
чланом 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и то: високо образовање 
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, на основним студијама 
у трајању од четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, на студијама првог степена 
(основне академске студије, односно струковне 
студије), студијама у трајању од три године 
или више образовање; има психичку, физич-
ку 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из тачке 5. 
под 1), 3), 4) и 5) достављају се уз пријаву, а 
доказ о испуњености услова из тачке 5. под 
2) ове одлуке прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у обзир. НАПОМЕНА: 
Кандидати уз пријаву на конкурс достављају 
кратку биографију - ЦВ, контакт телефон, тач-
ну адресу боравка, ради достављања писмена 

и позивања за обављање психолошке процене 
способности за рад са децом, у складу са зако-
ном. Пријаве на конкурс са потребним докази-
ма о испуњавању услова подносе се на адре-
су: Предшколска установа „Весело детињство” 
Рашка, Милуна Ивановића бб, 36350 Рашка; 
тел. 036/736-120. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА”

36343 Студеница
тел. 036/5436-450

Дипломирани економиста за 
економско-рачуноводствене послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос ради обављања посла 
дипломирани економиста за економско-рачу-
новодствене послове може бити примљен кан-
дидат 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 - одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове пред-
виђене чланом 139 став 1 тачке 1)-5) Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” број 88/17, 27/18 - др. 
закон и 10/19) и услове из члана 30. Правилни-
ка о организацији и систематизацији послова у 
Основној школи „Стефан Немања” Студеница: 
1) да је стекао одговарајуће образовање: висо-
ка стручна спрема економско – финансијске 
струке VII степен; 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад; 3) да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без 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 оства-
рује образовно-васпитни рад. Услови из тача-
ка 1)-5) доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из тачака 1), 3)-5) састав-
ни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
По расписаном конкурсу учесник конкурса тре-
ба да поднесе: попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; ориги-
нал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверену фото-
копију 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 кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал, не старији од 30 дана); 
оверену фотокопију доказа о стеченом одго-

варајућем образовању. Доказ да кандидат зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад - српски језик, у обавези су да доставе само 
они кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику, а доказује се потврдом одгова-
рајуће школске установе да је кандидат поло-
жио предмет, српски језик. Услови за засни-
вање радног односа морају бити испуњени и 
после заснивања радног односа. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 
осам дана од дана објављивања конкурса у 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе 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 образо-
вања и васпитања, врши ужи избор кандидата 
које упућује на психолошку процену кандидата 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих посту-
пака. У року од осам дана од дана добијања 
резултата психолошке процене способности 
за рад са ученицима, сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос, обавља разговор са кандидатима са лис-
те и доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду доставља уверење о пси-
хичној, физичкој и здравственој способности за 
рад. Пријаву послати на адресу: Основна школа 
„Стефан Немања”, 36343, Студеница, Општина 
Краљево. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и на телефон: 
036/5436-450. Неблаговремене, непотпуне 
и неисправне пријаве се неће узети у разма-
трање. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА”

36343 Студеница
тел. 036/5436-450

Директор школе
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Одредбом члана 119. став 1 тачка 6) 
и 7) Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон и 10/2019) прописано је да 
орган управљања расписује конкурс за избор 
директора установе, даје мишљење и предла-
же министру избор директора установе, а чла-
ном 123 став 6 истог Закона утврђено је да се 
конкурс за избор директора расписује најраније 
шест месеци, а најкасније четири месеца пре 
истека мандата директора. У складу са чланом 
123 став 10 наведеног Закона, Школски одбор 
образоваће комисију за избор директора, која 
има непаран број чланова и спроводи посту-
пак за избор директора, и то: обраду конкурсне 
документације, утврђује непуњеност законом 
прописаних услова за избор директора, обавља 
интервју са кандидатима и прибавља мишљење 
наставничког већа о пријављеним кандидати-
ма. Директор установе може да буде лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 и чла-
ном 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
8820/17, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - 
др. закон и 6/2020), односно лице које је стекло 
одговарајућс образовање: на студијама другог 
степена (мастер акадсмске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултиднсциплинар-
не, трансдисцилинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
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односно стручне области или области педагош-
ких 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) подтач-
ка (2) овог члана мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета. Кандидат који се пријављује на 
радно место директора школе попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и уз одштампани пријавни формулар 
треба да приложи: биографњу са кратким пре-
гледом кретања у служби и прегледом програ-
ма рада школе; доказ да поседује одговарајуће 
образовање (оригинал или оверену фотокопију 
дипломе); доказ о положеном испиту за лицен-
цу (оригинал или оверену фотокопију); доказ о 
знању српског језика (постављају само канди-
дати који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику, у том случају кандидат дос-
тавља писани доказ да је положио српски језик 
по програму високошколске установе - ориги-
нал или оверену фотокопију); потврду о радном 
стажу - најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања (оригинал). 
Изузетно ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из 
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама снстема 
образовања и васпитања („ Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019), дуж-
ност директора основне школе можс да обавља 
и лице које има одговарајуће образовање из 
члана 140 став 3 за наставника те врсте шко-
ле и најмање десет година рада у установи; 
доказ да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затворау трајању најмање 
три месеца, као и за кривична дела наснље 
у породици, одузимање малолетног липа, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривнчна дела примање 
или данање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дсла против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није у складу са законом; утврђено дис-
криминаторно понашање (уверсње/потврда из 
МУП-а, не старије од шест месеци - оригинал 
или оверену фотокопију); доказ да против кан-
дидата није покренута оптужнииа за кривич-
на дела из члана 139. став 1. тачка3. 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), 
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 овсрену фотоко-
пију - не старије од шест мсеци); доказ да има 
пснхичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима доставља канди-
дат пре закључивања уговора о раду (ориги-
мал или оверена фотокопија); доказ о обуци и 
положеном испиту за директора установе (ори-
гинал или оверену фотокопију); пријава која 
не садржи доказ о положеној обуци и испиту 
за директора школе неће се сматрати непот-
пуном, јер програм обуке за директора и пра-
вилник о полагању испита нису донети, па ће 
изабрани кандидат бити у обавези да положи 
испит за директора у законском року. Кандидат 
који је претходно обављао дужност директора 
школе дужан је да достави доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања. Пријава на конкурс 
обавезно садржи податке о кандидату (име, 
презиме, адреса пребивалишта, односно бора-

вишта контакт телефон, адреса електронске 
поште ако је кандидат поседује). Пријава са 
потребном документацијом подноси се у затво-
реној коверти са назнаком: „Конкурс за дирек-
тора школе”. Документација се може доставити 
лично или поштом на адресу: Основна школа 
„Стефан Немања”, Студеница бб, 36343, Студе-
ница. Школа нема обавезу да пријављеном кан-
дидату враћа документацију. Ближа обавешт-
сња могу се добити у секретаријату школе, на 
број телефона: 036/5436-450. 

ОШ „СВЕТИ САВА”
36103 Рибница, Излетничка 2

тел. 036/379-400

Директор школе
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде 
изабран кандидат који испуњава услове про-
писане члановима 122, 139 и 140 став 1. и 2. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 27/2018, 10/2019, 
6/2020) и то да има одговарајуће стечено висо-
ко образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије, мастер струковне студије) 
и то:студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисци-
плине, мултидисциплина, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука;на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао образовање до 
10. септембра 2005 године. Кандидат треба да 
има држављанство Републике Србије; психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; доказ да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена без условна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад – српски језик; да има дозволу у 
за рад – лиценцу за наставника, васпитача и 
стручног сарадника;да има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има обуку и положен испит за 
директора установе (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора дужан је да 
га положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност); кандидат који је претходно 
обављао дужност директора установе дужан 
је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања. Уз пријаву на конкурс учесник конкурса 
подноси: доказ о стеченом одговарајућем обра-
зовању, у складу са одредбом члана 40. Закона 
о основама васпитања и образовања; доказ о 
поседовању лиценце за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника; доказ о положеном 
испиту за директора установе (уколико канди-
дат има) доказ о радном стажу у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора шко-
ле и оцену спољашњег вредновања за канди-
дата на конкурсу који је претходно обављао 

дужност директора школе; биографију са крат-
ким прегледом кретања у служби; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија); уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци – оригинал или оверена копија); 
доказ да кандидат није осуђиван за напред 
наведена кривична дела, извод из казнене еви-
денције; уверење да кандидат није правоснаж-
но осуђиван за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; доказ да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
– српски језик, у обавези су да доставе само 
оникандидати који образовање нису стекли на 
српском језику, а доказује се потврдом одго-
варајуће високошколске установе да је канди-
дат положио испит из српског језика. Лекарско 
уверење, којим се потврђује да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, се подноси пре 
закључења уговора о раду са изабраним канди-
датом. Пријаве на конкурс (формулар са сајта 
Министарства просвете, науке и технологије) 
за избор директора, заједно са пратећом доку-
ментацијом се достављају у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”, лично (у канцеларији секретара 
школе сваког радног дана од 08. 00 до 12. 00) 
или поштом са назнаком „Пријава на конкурс 
за директора школе” на адресу: ОШ „Свети 
Сава”, Излетничка 2, 36103 Рибница, Краљево. 
Непотпуне и не благовремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Докази се достављају у 
оригиналу или форми оверене копије, не ста-
рије од 6 месеци од дана објављивања конкур-
са (сем лекарског уверења које доставља само 
изабрани кандидат). Копије које нису оверене 
од стране надлежног органа неће се узети у 
разматрање. 

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
36000 Краљево, Цара Душана 2

тел. 036/314-296

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - 
аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене члановима: 139. 
ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), 
члана 38. Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова , чл. 4. Правилника о 
изменама и допунама Правилника о организа-
цији и систематизацији послова и члана 20. и 
21. Правилника о раду ОШ „Светозар Марко-
вић” - Краљево и то1. да је стекао одговарајуће 
образовање из чл. 38. Правилника о организа-
цији и систематизацији послова и чл. 4. Пра-
вилника о изменама и допунама Правилника о 
организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Светозар Марковић” - Краљево и то: гимназија 
(сви смерови) и средња стручна школа у чет-
ворогодишњем трајању подручје рада: еконо-
мија, право и администрација и угоститељство 
и туризам; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(доказ се прибавља пре закључења уговора о 
раду); да није осуђивано правноснажном пре-
судом 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 
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правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
доказ да за кандидата није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да поднесе: попуњен пријав-
ни формулар који преузимају и попуњавају са 
званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом, достављају школи; оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; доказ да 
кандидат поседује психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма представља лекарско уверење не старије 
од 6 месеци у тренутку подношења пријаве на 
конкурс, издато од стране овлашћење здравс-
твене установе. (Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способност за рад са децом и уче-
ницима доставља само изабрани кандидат по 
окончању конкурса а пре закључења уговора 
о раду); доказ да није осуђивано правноснаж-
ном 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и доказ да за кандидата 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање. Доказ представља ориги-
нал уверење надлежног суда и извод из каз-
нене евиденције Полицијске управе-Одељење 
за казнену евиденцију. Доказ о држављанству 
Републике Србије представља оригинал или 
оверена копија уверење о држављанству; ори-
гинал или оверену копију извода из матичне 
књиге рођених; доказ о знању српског језика/
доказ о знању српског језика и језика на којем 
ће остваривати образовно-васпитни рад код 
Послодавца (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику/
на српском језику и на језику на којем ће ост-
варивати образовно-васпитни рад код Послода-
вца); радну биографију. Уз потписану пријаву 
и наведену документацију, потребно је доста-
вити и документацију на основу које се врши 
бодовање по критеријумима из члана 29. Пра-
вилника о раду (потврда о оствареном радном 
стажу у установама образовања и васпитања и 
ван установа образовања и васпитања, уколико 
их кандидат поседује). Пријаве се достављају у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови” поштом на адресу ОШ 
„Светозар Марковић” Краљево, Цара Душана 
2, 36000 Краљево тел. 036/314-296, или лич-
но радним даном од 09. 00 до 13. 00 часова. 
Додатне информације о конкурсу можете доби-
ти од секретара школе на телефон 036/314-296. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве конкурсна 
комисија неће узимати у разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ” 
36000 Краљево, Излетничка 10

тел. 036/379-700

Чистачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Сл. гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 
- одлука УС, 113/17, 95/18), треба да испуња-

ва и посебне услове предвиђене чланом: 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 
10/2019, 6/2020) и члановима 33. и 43. Правил-
ника о организацији и систематизацији посло-
ва ОШ „Вук Караџић” Краљево, број 245/1 
од 23. 03. 2018. године. У складу са чл. 139. 
Законом о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 
10/2019, 6/2020) и чланом 33. Правилника о 
организацији и систематизацији послова ОШ 
„Вук Караџић” Краљево, број 245/1 од 23. 03. 
2018. године, у радни однос у установи може 
да буде примљено лице, под условима пропи-
саним Законом и то ако: има одговарајуће обра-
зовање; има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Поред наве-
дених услова, кандидат треба да испуњава и 
услове из члана 43. Правилника о организацији 
и систематизацији послова ОШ „Вук Караџић” 
Краљево, број 245/1 од 23. 03. 2018. годи-
не, односно да има: основно образовање – 1. 
степен стручне спреме. Докази које кандидат 
прилаже уз потписану пријаву: оверен препис 
(копију) дипломе о завршеном основном обра-
зовању; уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци - оригинал или оверена копија); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија); доказ да кандидат није осуђи-
ван за напред наведена кривична дела. Извод 
из казнене евиденције, прибавља кандидат у 
Министарству унутрашњих послова надлежне 
полицијске управе (не старије од 6 месеци - 
оригинал или оверена копија); Доказ да кан-
дидат зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад - српски језик, у обавези су да 
доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику; Доказ да кани-
дат има има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима дос-
тавља само изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Кандидат попуњава и пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи. Комисија утврђује испуњеност усло-
ва 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 пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима са листе из претходног става и доно-
си решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Потписане пријаве се достављају у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији „Послови”, поштом на адресу: ОШ „Вук 
Караџић”, 36103 Краљево, Излетничка бр. 10 

или лично у просторије школе у времену од 09, 
00 до 13, 00 часова. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. За 
додатне информације обратити се на телефон 
036/379-700. 

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Сл. гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 
- одлука УС, 113/17, 95/18), треба да испуња-
ва и посебне услове предвиђене чланом: 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 
10/2019, 6/2020) и члановима 33. и 40. Правил-
ника о организацији и систематизацији посло-
ва ОШ „Вук Караџић” Краљево, број 245/1 
од 23. 03. 2018. године. У складу са чл. 139. 
Законом о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 
10/2019, 6/2020) и чланом 33. Правилника о 
организацији и систематизацији послова ОШ 
„Вук Караџић” Краљево, број 245/1 од 23. 03. 
2018. године, у радни однос у установи може 
да буде примљено лице, под условима пропи-
саним Законом и то ако: има одговарајуће обра-
зовање; има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Поред наведених услова, 
кандидат треба да испуњава и услове из члана 
40. Правилника о организацији и систематиза-
цији послова ОШ „Вук Караџић” Краљево, број 
245/1 од 23. 03. 2018. године, односно да има: 
средње образовање, и то завршену гимназију 
(сви смерови) или средњу стручна школа у чет-
ворогодишњем трајању подручја рада: Еконо-
мија, право и администрација. Докази које кан-
дидат прилаже уз потписану пријаву: оверен 
препис (копију) дипломе о завршеном одгова-
рајућем образовању - средње образовање, и то 
завршена гимназија (сви смерови) или средња 
стручна школа у четворогодишњем трајању 
подручја рада: Економија, право и администра-
ција. Уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци - оригинал или оверена копија); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена копија); доказ да кандидат није осуђи-
ван за напред наведена кривична дела. Извод 
из казнене евиденције, прибавља кандидат у 
Министарству унутрашњих послова надлеж-
не полицијске управе (не старије од 6 месеци 
- оригинал или оверена копија); доказ да кан-
дидат зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад - српски језик, у обавези су да 
доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику; доказ да кани-
дат има има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима дос-
тавља само изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Кандидат попуњава и пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља 
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школи. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати, који су изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе 
из претходног става и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Потписане 
пријаве се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”, 
поштом на адресу: ОШ „Вук Караџић”, 36103 
Краљево, Излетничка 10 или лично у просто-
рије школе, у времену од 09. 00 до 13. 00 часо-
ва. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. За додатне информа-
ције обратити се на телефон 036/379-700. 

ОШ „ДРАГАН МАРИНКОВИЋ”
36203 Адрани

тел. 036/841-223

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139. Закона као и да има одговарајуће 
високо образовање економске струке стечено 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специја-
листичким струковним студијама, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Остали услови 
за кандидата: да није осуђиван у смислу члана 
139. став 1. тачка 3) Закона; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик, као 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима. Кан-
дидат попуњава пријавни формулар са сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и уз њега доставља: оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
или уверења о стеченом високом образовању, 
уколико диплома није издата;уверење да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, као и 
да није утврђено дискриминаторно понашање, 
у складу са законом – уверење издаје надлеж-
на управа Министарства унутрашњих послова 
– уверење треба да је издато након расписи-
вања конкурса; уверење о држављанству Р. 
Србије (оригинал или оверена фотокопија) не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ да кандидат зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад – српски језик 
(само кандидат који образовање није стекао 
на српском језику). Кандидат доставља потвр-

ду одговарајуће високошколске установе да је 
положио испит из српског језика – у оригиналу 
или оверену фотокопију; биографију, са кон-
такт телефоном и адресом електронске поште. 
Доказ о здравственој способности из тачке 5) 
доставља се пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене пријаве биће одбачене, осим 
уколико је кандидат из оправданог разлога 
пропустио рок за подношење пријаве, што ће 
се утврдити након подношења затева кандида-
та директору школе за повраћај у пређашње 
стање. Евентуалне непотпуне пријаве морају 
бити уредно допуњене у року од 8 дана од дана 
достављања писаног обавештења да је доку-
ментација непотпуна. Ако у датом року доку-
ментација не буде допуњена, биће одбачена 
као неуредна. Пријавни формулар, са пратећом 
документацијом, доставити лично или на адре-
су: ОШ „Драган Маринковић” Адрани бб, 36203 
Адрани, са назнаком „Пријава на конкурс за 
дипломираног економисту за финансијско-ра-
чуноводствене послове”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и 
на телефон 036/841-223. 

СРЕДЊА ШКОЛА  
„КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА”

36350 Рашка, Омладински центар бб

Радник на одржавању хигијене  
- чистачица

са 68 % радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове из члана 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања и то: да имају 
одговарајуће образовање: завршена основна 
школа; да имају психичку, физичку и здравстве-
ну 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да имају држављан-
ство Републике Србије; да знају српски језик и 
језик на којем остварују образовно-васпитни 
рад. Уз попуњен пријавни формулар који се 
преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја кан-
дидати достављају потребну документацију у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве се подносе лично у секретарија-
ту школе или путем поште на адресу школе: 
Средња школа „Краљица Јелена”, Омладински 
центар бб, 36350 Рашка. Уз пријаву потреб-
но је доставити: краћу биографију, извод из 
матичне књиге рођених, оверену фотокопију 
доказ о стеченом основном образовању, уве-
рење о неосуђиваности издато од стране МУП-а 
Републике Србије и уверење о држављанству. 
Фотокопије докумената морају бити оверене. 
Оригинали уверења не смеју бити старији од 
6 месеци. Доказ да има одговарајућу психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду. Знање српског језика кандидат 
доказује доказом о стеченом образовању. Доку-
мента која су приложена уз пријаву не враћају 
се. Конкурс ће бити објављен у огласној пуб-
ликацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. 

ОШ „СВЕТИ САВА”
36103 Рибница, Излетничка 2

тел. 036/379-400

Чистачица
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 
113/2017), треба да испуњава и посебне усло-
ве предвиђене члановима: 139. ст. 1. тачка 1, 
2, 3, 4 и 5. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
27/2018, 10/2019, 6/2020), и то да има одгова-
рајуће образовање – завршена основна школа 
(образовање је прописано Правилником о сис-
тематизацији и организацији у ОШ  Свети Сава” 
Краљево. Кандидат треба да има држављанство 
Републике Србије (уверење о држављанству у 
оригиналу или овереној копији); психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење се под-
носи пре закључења уговора о раду са изабра-
ним кандидатом); доказ да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад – српски језик. Кандидат попуњава пријав-
ни 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 одштам-
паним 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 ове-
рена копија). Доказ да кандидат није осуђи-
ван за напред наведена кривична дела, извод 
из казнене евиденције, прибавља кандидат у 
Министарству унутрашњих послова надлежне 
полицијске управе. Лекарско уверење, којим се 
потврђује да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, се подноси пре закључења уговора о 
раду са изабраним кандидатом. Пре доношења 
одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши Национална служба за запошљавање. 
Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивању конкурса у публикацији „Посло-
ви”, лично или поштом на адресу: ОШ „Свети 
Сава”, Излетничка, 36103 Рибница, Краљево. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. За додатне информације 
обратити се секретаријату школе на телефон 
036/379-400.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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Наука и образовање

КРУШЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИОДРАГ ЧАЈЕТИНАЦ ЧАЈКА”
37240 Трстеник, Бранка Радичевића 1

тел. 037/710-400

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: а) одговарајуће образовање:у скла-
ду са чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/17, 27/2018 - др. закони, 10/19 и 
6/20) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Просветни гласник” бр. 11/12, 
15/132/16, 10/16 и 11/16); б. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) да лице није осуђивано 
правоснажном пресудом за дела из члана 139. 
став 1. тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; г) да је држављанин Репу-
блике Србије; д) да зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад;Уз пријав-
ни формулар који се попуњава на званичној 
интернет страници Министарства просвете и 
одштампан доставља школи, кандидат тре-
ба да приложи, оригинал или оверену копију; 
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рође-
них; уверерење из казнене евиденције; канди-
дат који има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина доставља 
одговарајућу потврду/уверење високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из педагогије и психо-
логије, односно уверење о положеном струч-
ном испиту/испиту за лиценцу. Кандидат који 
нема образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина је обавезан је да га 
стекне у року од једне, а највише две године од 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Сматра се да наставник који 
је у току студија положио испите из педагогије 
или психологије или је положио стручни испит 
односно испит за лиценцу, има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина; 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 иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
објављивања конкурса. Пријаве слати на горе 
наведену адресу лично или поштом. 

ОСНОВНА ШКОЛА „РАДЕ ДОДИЋ“
37246 Милутовац
тел. 037/721-243

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: сходно чл. 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања кандидати 
треба да испуњавају следеће услове:одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140. 
закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 
- др. закона, 10/19 - даље Закон) као и чл. 2 
ст. 1 (професор разредне наставе) Правилни-
ком 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, 
13/2018, 11/2019) и то: да има одговарајуће 
високо образовање: 1. на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 

струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године 

Наставник математике
са 97,78% радног времена

УСЛОВИ: Сходно чл. 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања кандидати треба 
да испуњавају следеће услове:одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140. закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закона, 
10/19 - даље Закон) као и чл. 3 ст. 9 (профе-
сор математике) 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, 13/2018, 11/2019) и то: да има 
одговарајуће високо образовање: 1. на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2). на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септермбра 2005. године.

Чистачица

УСЛОВИ: Сходно чл. 139. Закона о основа-
ма ситема образовања и васпитања и чл. 45. 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова ОШ „Раде Додић” Милутовац треба да 
испуњавају следеће услове: завршено основно 
образовање. Остали услови за сва радна мес-
та да: да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 3. 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмањем три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у слкаду са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да је државља-
нин Републике Србије; 5. да зна језик и језик 
на коме се остварује васпитно-образовани рад 
(српски језик). Уз попуњен пријавни формулар, 
са кратком биографијом, приложити: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарјућем 
високом образовању; извод из књиге рође-
них, извод из књиге венчаних (за особе које 
су мењала презиме); уверење о држављанству 
Републике Србије; доказ о неосуђиваности (не 
старији од шест месеци); доказ о знању срп-
ског језика (доказ доставља кандидат само 
уколико одговарајуће образовање није стече-
но 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). Напомена: у складу са чл. 154 
и 155 кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају устано-
ви лично или поштом на горе наведену адрер-
су. Пријаве са биографијом (обавезно написати 
телефон) се подносе у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ЖИВАДИН АПОСТОЛОВИЋ“
37240 Трстеник, Кнегиње Милице 41

тел. 037/711-464

Наставник физике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закона, 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. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 13/2018, 11/2019) и то: 1. да има одго-
варајуће образовање; 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 родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријавни формулар који 
се попуњава на званичној интернет страници 
Министарства просвете и одштампан доставља 
школи, кандидат треба да приложи: оригинал 
или оверену копију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; уверење из казнене 
евиденције; кандидат који има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина доставља одговарајућу потврду/уве-
рење високошколске установе о броју остваре-
них бодова, односно положеним испитима из 
педагогије и психологије, односно уверење о 
положеном стручном испиту/испиту за лиценцу. 
Кандидат који нема образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина је 
обавезан да га стекне у року од једне, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. Сма-
тра се да је наставник који је у току студија 
положио испите из педагогије или психологије 
или је положио стручни испит односно испит 
за лиценцу има образовање из психолошких, 
педагошких и медотичких дисциплина; кратку 
биографију. Доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи се дос-
тавља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставиће изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Рок кон-
курса је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве достављати на горе наведену адреси 
лично или поштом. 
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ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДОБРИЦА ЋОСИЋ“
37245 Велика Дренова

тел. 037/725-110

Координатор финансијских послова
са 50% радног времена

УСЛОВИ: стручна спрема: академски назив мас-
тер са назнаком звања другог степена диплом-
ских академских студија из области економије, у 
складу са законом о високом образовању, почев 
од 10. септембра 2005. године или дипломирани 
економиста, који је стекао високо образовање на 
остовним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису, јоји јенуређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. 

Чистач
у матичној школи у Великој Дренови,  

са 50% радног времена

УСЛОВИ: завршена основна школа. 

ОСТАЛО: 1. психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; 2. 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 3. да кандидат 
има држављанство Републике Србије; 4. да 
кандидат зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, а уз одштампани 
пријавни формулар достављају:оверену фото-
копију дипломе; извод из матичне књиге рође-
них и уверење о држављанству, који су изда-
ти у последњих шест месеци или имају трајно 
важење;уверење надлежне полицијске управе 
о неосуђиваности, у смислу тачке 2. овог кон-
курса;кратку биографију. Рок за пријаву на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања у листу 
„Послови“. Пријаве слати на горе наведену 
адресу са назнаком „За конкурс”. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„КНЕГИЊА МИЛИЦА“

37243 Доњи Рибник
тел. 037/731-134

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 50% радног времена

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 Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова ОШ „Кнегиња Милица” Доњи Рибник 
број 763/19 од 14. 09. 2019. године тј. да има 
средња образовање четврти степен стручне 
спреме: економска, туристичка, гимназија. 

Чистачица
са 51% радног времена, у подручном 

одељењу Горња Црнишава

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139. Закона о основама систе-

ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/17, 27/18 - др. закона, 10/19 и 6/20) и 
Правилником о организацији и систематиза-
цији послова ОШ „Кнегиња Милица” у Доњем 
Рибнику број 736/19 од 14. 09. 2019. године тј. 
да има први степен стручне спреме-основно 
образовање. За оба радна места кандидати уз 
пријавни формулар који се попуњавана званич-
ној интернет страници Министарства просветеи 
одштампан доставља школи, кандидат треба да 
приложи оригинал и оверену копију:дипломе о 
стеченој стручној спреми;уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци);извод из матичне 
књиге рођених;уверење из казнене евиден-
ције;краћу биографију. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима у националну службу за запошља-
вање у Крушевац. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања у листу. Пријаве доставити 
лично или поштом на горе наведену адресу. 

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
37240 Трстеник, Браће Спасојевића бб

тел. 037/310-02-62

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу школе у Попини

УСЛОВИ: 1. високо образовање стечено на сту-
дијама другог степана или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године по врсти 
одговарајућег за рад на пословима наставника 
разредне наставе, а према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи; 2. психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да кандидат има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад; 6. да кандидат 
поседује дозволу за рад - лиценцу. 

Наставник енглеског језика
за рад у матичној школи и издвојеним 

одељењима у Оџацима, Попини, 
Брезовици и Стублици

УСЛОВИ: 1. високо образовање стечено на сту-
дијама другог степана или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године по врсти 
одговарајућег за рад на пословима наставника 
енглеског језика, а према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи; 2. психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 

полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да кандидат има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад; 6. да кандидат 
поседује дозволу за рад-лиценцу. 

Радник на помоћно-техничким 
пословима

у издвојеном одељењу школе у Дубљу  
и матичној школи - чистач  

са 80% радног времена за рад  
у обе школе, домар/мајстор одржавања 

са 16% радног времена и сервирка  
са 4% радног времена за рад  

у издвојеном одељењу школе у Дубљу

УСЛОВИ: На пословима домара/мајстора одржа-
вања: 1. средње образовање и положен струч-
ни испит за рад судовима под притиском (за 
послове руковања постројењем у котларници); 
2. психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да кандидат има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. 

На пословима сервирке: 1. средње образовање; 
2. психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да кандидат има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. 

На пословима чистача: 1. основно образовање 
2. психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да кандидат има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна 
језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. 
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Докази о испуњености услова за сва радна мес-
та: Кандидат уз попуњен и одштампан пријавни 
формулар са интернет сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, прилаже: 
потписану биографију са контакт телефоном 
и адресом, оригинал/оверену копију дипломе; 
оригинал/оверену копију доказа о положеном 
испиту за лиценцу за наставника (за радна мес-
та наставника разредне наставе и наставника 
енглеског језика); оригинал/оверену копију 
извода из матичне књиге рођених; оригинал/
оверену копију уверења о држављанству, не 
старије од 6 месеци; оригинал/оверену копију 
извода из казнене евиденције надлежне поли-
цијске управе, не старије од 6 месеци. Рок 
за подношење пријаве је осам дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве слати на горе 
наведену адресу. 

ШОСО „ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ”
37000 Крушевац, Луке Ивановића 17

тел. 037/446-700

Дефектолог наставник
са одељењским старешинством  

у посебним условима

Референт за правне, кадровске  
и административне послове

у посебним условима

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вично дело за која је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца; као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злоствљање малолетног лица или родоск-
врнуће; за кривична дела примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом; 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Посебни услови за радно место под ред-
ним бројем 1: да има одговарајуће образовање 
за рад са ученицима са сметњама у развоју и 
то: високо образовање на студијама другог сте-
пена или на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године а у складу са чл. 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС” 88/17, 10/19, 6/20) и чл. 3 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и васпитача у основној школи 
за ученике са сметњама у развоју и инвали-
дитетом („Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр. 
17/18). Посебни услови за радно место под 
редним бројем 2: средње образовање у четво-
рогодишњем трајању правне струке; биротех-
ничке струке. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Попуњени и одштампани 
формулар кандидати достављају са потребном 
документацијом о испуњавању услова из текста 
конкурса за радно место за које конкурише. 
Кандидати уз пријаву на конкурс достављају 
следећу документацију: оверена фотокопија 
дипломе о одговарајућем образовању; ориги-
нал или оверена фотокопија уверења о неос-
уђиваности не старије од 3 месеца; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству не старије од 6 месеци; доказ о познавању 
језика на којем се изводи образовно-васпит-

ни рад (уколико кандидат није стекао образо-
вање на српском језику, у обавези је да достави 
доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве, оверена фотокопија). Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати у поступку избора кандида-
та. Пријаве са потребном документацијом слати 
на наведену адресу. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

37210 Ћићевац, Ђуре Даничића 6
тел. 037/811-761

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које испуњава услове прописане 
чланом 139. 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и чланом 2 став 
1. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи: - поседовање одговарајућег високог 
образовања (НОКС ниво VII/1 или VII/2) које је 
стечено: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије или специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука, 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године из области економских наука. Лице 
из члана 140. става 1) тачке1. подтачка (2) 
ЗОСОВ-а мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 
- поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; 
- поседовање држављанства Републике Србије; 
- знање српског језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; - неосуђиваност прав-
носнажном 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 при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцијуи за које није у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање на стра-
ни кандидата. Уз пријаву на конкурс кандидат 
поред кратких биографских података треба да 
достави следеће доказе о испуњености услова: 
1) попуњен и одштампан пријавни формулар 
са сајта Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, 2) оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању 
(кандидати који имају високо образовање сте-
чено на студијама другог степена достављају 
оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме првог и другог степена), 3) оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству, 
4) оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених, 5) доказ о знању срп-
ског језика на којем се изводи образовно-вас-

питни рад у школи (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику), 6) 
уверење Полицијске управе да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела и дискриминаторно понашање из члана 
139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од 2 месе-
ца, рачунајући до дана истека рока за пријаву 
на конкурс). Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду, доставља уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима. Пријаве 
са потребном документацијом о испуњености 
предвиђених услова достављати поштом или 
лично, у затвореној коверти, на адресу: ОШ 
„Доситеј Обрадовић” Ћићевац, Ђуре Дани-
чића 6, 37210 Ћићевац, са назнаком „Конкурс 
за наставника разредне наставе на одређено 
време”. На полеђини коверте обавезно написа-
ти име, презиме, адресу и број телефона. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Документација се неће 
враћати кандидатима. Сви кандидати биће 
упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима. Решење о избору 
кандидата донеће Конкурсна комисија у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона 
037/811-761. 

ОШ „СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ”
37252 Јасика

Чистачица
за 80% радног времена,  

у издвојеном одељењу у Шанацу

Чистачица
за 70% радног времена, у издвојеном 

одељењу у Великој Крушевици

УСЛОВИ: 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 здравстве-
ну 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство РС; да зна српски 
језик (односи се на кандидате који образовање 
нису стекли на српском језику). 

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију, зајед-
но 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 - CV; оригинал 
или оверену фотокопију сведочанства о завр-
шеној основној школи (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење да није осуђиван правос-
нажном пресудом за наведена кривична дела 
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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 холо-
грамом (оригинал или оверена фотокопија). 
Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима који врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности, не 
старије од 6 месеци. Кандидати су у обавези да 
попуне пријавни формулар објављен на званич-
ној интернет страници Министарства, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају лично или 
поштом, на горе наведену адресу, са назнаком 
„Пријава на конкурс”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН КУРСУЛА”
37260 Варварин, Светог Саве 6

тел. 037/788-339

Наставник математике

Наставник биологије
са 70% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које испуњава услове прописане чл. 
139, 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања и чланом 3. тачка 9. и 
10. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи: поседовање одговарајућег високог 
образовања (НОКС ниво VII/1 или VII/2) које је 
стечено: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије или специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука, 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из члана 140. става 1) тачке1. 
подтачка (2) ЗОСОВ-а мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; поседовање држављанства Репу-
блике Србије; знање српског језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад; неосуђи-
ваност правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцијуи за које није 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање на страни кандидата. Уз пријаву 
на конкурс кандидат поред кратких биограф-
ских података треба да достави следеће доказе 
о испуњености услова: 1) попуњен и одштам-
пан пријавни формулар са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, 2) ове-

рен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању (кандидати који имају 
високо образовање стечено на студијама другог 
степена достављају оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе првог и другог степе-
на), 3) оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству, 4) оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
5) доказ о знању српског језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику), 6) уверење Полицијске упра-
ве да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела и дискриминаторно 
понашање из члана 139 ст. 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (не 
старије од 2 месеца, рачунајући до дана истека 
рока за пријаву на конкурс). Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду, дос-
тавља уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и учени-
цима. Пријаве са потребном документацијом о 
испуњености предвиђених услова достављати 
поштом или лично, у затвореној коверти, на 
адресу: ОШ „Јован Курсула” Варварин, Светог 
Саве 6, 37260 Варварин, са назнаком „Конкурс 
за наставника математике” или „Конкурс за 
наставника биологије”. На полеђини коверте 
обавезно написати име, презиме, адресу и број 
телефона. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Документација се неће враћа-
ти кандидатима. Сви кандидати биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. Решење о избору канди-
дата донеће Конкурсна комисија у року од 8 
дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона 
037/788-339. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН КУРСУЛА”
37260 Варварин, Светог Саве 6

тел. 037/788-339

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које испуњава услове прописане чла-
ном 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања и чланом 19. Правилника о 
организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Јован Курсула” у Варварину: - поседовање 
одговарајућег високог образовања (НОКС ниво 
VII/1 или VII/2) које је стечено: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистич-
ке академске студије) из области економских 
наука по прописима који уређују високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године 
или 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године из области економских наука; 
поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, нити за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 

на изречену кривичну санкцијуи за које није у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање на страни кандидата. Уз пријаву на 
конкурс кандидат поред кратких биографских 
података треба да достави следеће доказе о 
испуњености услова: 1) попуњен и одштам-
пан пријавни формулар са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, 2) ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању (кандидати који имају 
високо образовање стечено на студијама другог 
степена достављају оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе првог и другог степе-
на, 3) оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству, 4) оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
5) доказ о знању српског језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику), 6) уверење полицијске упра-
ве да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела и дискриминаторно 
понашање из члана 139 ст. 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (не 
старије од 2 месеца, рачунајући до дана истека 
рока за пријаву на конкурс). Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду, дос-
тавља уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и учени-
цима. Пријаве са потребном документацијом о 
испуњености предвиђених услова достављати 
поштом или лично, у затвореној коверти, на 
адресу: ОШ „Јован Курсула” Варварин, Светог 
Саве 6, 37260 Варварин, са назнаком „Конкурс 
за шефа рачуноводства”. На полеђини коверте 
обавезно написати име, презиме, адресу и број 
телефона. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Документација се неће враћа-
ти кандидатима. Сви кандидати биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. Решење о избору канди-
дата донеће Конкурсна комисија у року од 8 
дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона 
037/788-339. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИОДРАГ ЧАЈЕТИНАЦ ЧАЈКА“
37240 Трстеник, Бранка Радичевића 1

тел. 037/710-400

Наставник немачког језика

УСЛОВИ: а) За радно место наставника немач-
ког језика у складу са чланом 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/2018 - др. 
закони, 10/19 и 6/20) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Просветни глас-
ник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 11/16); б. да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; в) да лице 
није осуђивано правоснажном пресудом за дела 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; г)да је 
држављанин Републике Србије; д) да зна срп-
ски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. 

Психолог

УСЛОВИ: а) За радно место психолога у складу 
са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС” 
бр. 88/17, 27/2018 - др. закони, 10/19 и 6/20) 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16 и 11/16); б. да има психичку, физич-
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ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; в) да лице није осуђивано правос-
нажном пресудом за дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; г) да је држављанин Републике 
Србије; д) да зна српски језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. 

Чистачица

УСЛОВИ: завршена основна школа; б. да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; в) да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за дела 
из члана 139. став 1. тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; г)да је 
држављанин Републике Србије; д) да зна срп-
ски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. 

ОСТАЛО: За сва радна места уз пријавни фор-
мулар који се попуњава на званичној интернет 
страници Министарства просвете и одштампан 
доставља школи, кандидат треба да приложи 
оригинал или оверену копију: дипломе о стече-
ној стручној спреми; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; уверење из 
казнене евиденције; кандидат који има обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина доставља одговарајућу 
потврду/уверење високошколске установе о 
броју остварених бодова, односно положеним 
испитима из педагогије и психологије, односно 
уверење о положеном стручном испиту/испиту 
за лиценцу. Кандидат који нема образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина је обавезан да га стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Сматра се да је наставник који је 
у току студија положио испите из педагогије 
или психологије или је положио стручни испит 
односно испит за лиценцу, има образовање из 
психолошких, педагошких и медотичких дисци-
плина; 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 иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве достављати на горе наведену 
адресу лично или поштом. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„КНЕГИЊА МИЛИЦА“

37243 Доњи Рибник
тел. 037/731-134

Обавештење

Продужава се рок за подношење пријаве на 
конкурс који је објављен дана 11. 03. 2020. 
године у публикацији „Послови” за пријем у 
радни однос на неодређено време, за чистачи-
цу, са 100% радног времена, у матичној школи. 
Рок за подношење пријаве на конкурс проду-
жава се 30 дана од дана престанка ванредног 
стања, односно до 6. јуна 2020. године. 

СРЕДЊА ШКОЛА 
37260 Варварин, Светог Саве 6

тел. 037/788-369

Наставник предметне наставе  
- машинске групе предмета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система 

образовања и васпитања и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада машинство и обрада 
метала; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утвређено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републи-
ке Србије; 5. да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). Канди-
дат уз пријаву на конкурс треба да приложи: 1. 
одштампани пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства; 2. пријава 
на конкурс са краћом биографијом; 3. оверену 
копију дипломе о стеченом образовању; 4. уве-
рење из казнене евиденције надлежне поли-
цијске управе о неосуђиваности за кривична 
дела наведена чланом 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ 
(не старије од 6 месеци); 5. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену копију) 6. 
уверење о држављанству не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену копију); 7. доказ о знању 
српског језика (уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику). Доказ о 
испуњености услова у погледу психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима прибавља се пре закључења уговора 
о раду. У поступку одлучивања о избору канди-
дата комисија утврђује испуњеност услова кан-
дидата 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 запошља-
вања применом стандардизованих поступака. У 
року од осам дана од дана добијања резултата 
психолошке процене за рад са децом и учени-
цима, 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 кан-
дидатима. Пријаве доставити лично у секрета-
ријат школе или слати препорученом пошиљком 
на адресу школе: Средња школа, Светог Саве 6, 
37260 Варварин. Рок за слање пријава је осам 
дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Телефон за контакт: 037/788-369. 

СРЕДЊА ШКОЛА 
37260 Варварин, Светог Саве 6

тел. 037/788-369

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. да има одговарајуће образовање, 
односно одговарајући степен стручне спреме 
за рад на радном месту чистачица - завршену 
основну школу; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 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 кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-

гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утвређено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик); Кандидат уз пријаву на конкурс треба 
да приложи: 1. одштампани пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства; 
2. пријаву на конкурс са краћом биографијом; 
3. оверену копију сведочанства или уверења о 
завршеној основној школи; 4. уверење из каз-
нене евиденције надлежне полицијске управе 
о неосуђиваности за кривична дела наведена 
чланом 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ (не старије од 
6 месеци); 5. извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену копију); 6. уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверену копију); 7. доказ о знању српског 
језика (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику). Доказ о испуње-
ности услова у погледу психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима прибавља се пре закључења уговора о 
раду. У поступку одлучивања о избору кандида-
та комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата 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 запошља-
вања применом стандардизованих поступака. У 
року од осам дана од дана добијања резултата 
психолошке процене за рад са децом и учени-
цима, 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 кан-
дидатима. Пријаве доставити лично у секрета-
ријат школе или слати препорученом пошиљком 
на адресу школе: Средња школа, Светог Саве 6, 
37260 Варварин. Рок за слање пријава је осам 
дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Телефон за контакт: 037/788-369.

ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”
37000 Крушевац

Обавештење о продужетку рока

На основу Инструкције Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, број: 610-
00-326/2020-04 од 12. 05. 2020. године, о кон-
курсима објављеним пре или у току ванредног 
стања, дајемо следеће обавештење: 1. Проду-
жава се рок за подношење пријава на конкур-
се ОШ „Јован Поповић” у Крушевцу, објављен 
дана 11. 3. 2020. године у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање, за 
пријем у радни однос на неодређено време, за 
радна места:

1) Наставник разредне наставе - на неодређено 
време - са пуним радним временом - 1 извр-
шилац;
2) Наставник разредне наставе у продуженом 
боравку - на неодређено време - са пуним рад-
ним временом - 1 извршилац;
3) Наставник технике и технологије - на 
неодређено време - са пуним радним временом 
- 1 извршилац;
4) Наставник математике - на неодређено вре-
ме - са пуним радним временом - 1 извршилац
5) Чистачица - на неодређено време - са пуним 
радним временом - 1 извршилац;
6) Чистачица - на неодређено време - са пуним 
радним временом - 1 извршилац;
7) Сервирка - на неодређено време - са пуним 
радним временом - 1 извршилац, 
8) Референт за финансијско-рачуноводствене 
послове - на неодређено време - са пуним рад-
ним временом - 1 извршилац. 
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2. Број преосталих дана за пријаву на конкурс 
је 4 дана, а рок за подношење пријава на кон-
курс 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. 

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „КНЕЗ ЛАЗАР”

37222 Купци

Оглас објављен 18. 03. 2020. године у публи-
кацији „Послови” исправља се у делу који се 
односи на рок за подношење пријаве са доку-
ментацијом и он сада гласи: Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити на адресу школе 
до 06. 06. 2020. године. 

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
37000 Крушевац

Поступак спровођења конкурса у Медицинској 
школи у Крушевцу који је објављен у листу 
„Послови” НСЗ бр. 873 од 18. 03. 2020. године 
се наставља. Рок за пријем конкурсне докумен-
тације у трајању од 8 дана тече од наредног 
дана од дана објављивања у листу „Послови“. 

ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН”
37221 Горњи Степош

Основна школа „Деспот Стефан” Горњи Степош 
је дана 18. 03. 2020. године у листу „Послови” 
број 873 објавила конкурсе за:

1. Наставника математике, на неодређено вре-
ме, са 77,76% радног времена, за рад у цен-
тралној школи у Горњем Степошу;
2. Наставника физике, на неодређено време, са 
60% радног времена, за рад у централној шко-
ли у Горњем Степошу. 

Обавештавамо потенцијалне кандидате да је 
рок за подношење пријаве продужен. Пријаве 
са потребном документацијом могу се достави-
ти школи до 06. 06. 2020. године. 

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
37230 Александровац, Крушевачка 16

тел. 037/3552-353

Обавештење

Поступак избора кандидата по расписаном огла-
су који је објављен у листу „Послови” дана 11. 
03. 2020. године, на основу Одлуке директора за 
посао наставника разредне наставе на неодређе-
но време, с пуним радним временом у издвојеним 
одељењима Основне школе „Иво Лола Рибар” 
Александровац у Врбници, Гаревини и Трнавци-
ма - 3 извршиоца, који је објављен непосредно 
пре наступања ванредног стања, а који је покре-
нут пре истека рока који је предвиђен за пријаву 
кандидата, наставља се на следећи начин: рок 
за пријаве кандидата на објављени оглас про-
дужава се 30 дана од дана престанка ванредног 
стања, односно до 6. јуна 2020. године. 

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
37240 Трстеник, Браће Спасојевића бб

тел. 037/310-02-62

Наставник биологије
са 50% радног времена за рад  
у издвојеном одељењу школе  
у Попини и матичној школи

УСЛОВИ: високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена или на основним сту-

дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, по врсти 
одговарајућег за рад на пословима наставника 
разредне наставе односно за рад на пословима 
Енглеског језика, апрема Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи

Психолог
са 90% радног времена  
за рад у матичној школи

УСЛОВИ: високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, по врсти 
одговарајућег за рад на пословима наставника 
разредне наставе односно за рад на пословима 
Енглеског језика, апрема Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи.

Чистач
са 90% радног времена за рад  
у издвојеном одељењу школе  
у Брезовици и матичној школи

УСЛОВИ: основно образовање.

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 50% радног времена за рад  
у матичној школи

УСЛОВИ: средње образовање гимназије или 
економске струке и познавање рада на рачу-
нару. Услови за сва радна места: 1) психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима. 2) да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 3) да кандидат има држављанство 
Републике Србије; 4) да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
, уз попуњен и одштампан пријавни формулар 
са интернет сајта Министарства просвете науке 
и технолошког развоја прилаже:потписану био-
графију снабдевену потребник контакт теле-
фоном и адресом, оригинал/оверену копију 
дипломе; оригинал/оверену копију доказа о 
положеном испиту за лиценцу (за радно место 
биологије и психолога); оригинал/оверену 
копију извода из матичне књиге рођених; ори-
гинал/оверену копију уверења о држављанству 
- не старије од шест месеци; оригинал/оверену 
копију извода из казнене евиденције надлежне 
Полицијске управе - не старије од шест месеци. 
Рок за подношење пријаве је осам дана од дана 
објављивања конкурса. Документацију слати на 
горе наведену адресу. Конкурс за пријем у рад-
ни однос спроводи Конкурсна комисија коју ће 
директор именовати посебним решењем. Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима. Кандидат који буде 
изабран на свако радно место, пре закључења 
уговора о раду, доставља уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

37242 Стопања
тел. 037/727-497

Наставник математике
са 56% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закона, 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. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 13/2018, 11/2019). 

Чистачица
са 51% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник” бр. 
88/17, 27/18-др. закон, 10/19 и 6/20) и Правил-
ником о организацији и систематизацији посло-
ва ОШ „Јован Јовановић Змај” у Стопањи број 
761/19 од 13. 09. 2019. године, тј. да има први 
степен стручне спреме-основно образовање. 

ОСТАЛО: Услови за оба радна места: 1. да има 
одговарајуће образовање; 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 родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. да је државља-
нин Републике Србије; 5. да зна српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријавни формулар који се попуњава на званич-
ној интернет страници Министарства просвете 
и одштампан доставља школи, кандидат треба 
да приложи оригинал или оверену копију:ди-
пломе о стеченој стручној спреми;уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених 
;уверење из казнене евиденције; краћу биогра-
фију; кандидат који има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
доставља одговарајућу потврду/уверење висо-
кошколске установе о броју остварених бодо-
ва, односно положеним испитима из педагогије 
и психологије, односно уверење о положеном 
стручном испиту/испиту за лиценцу. Кандидат 
који нема образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина је обавезан да 
га стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Сматра се да је 
наставник који је у току студија положио испи-
те из педагогије или психологије или је поло-
жио стручни испит односно испит за лиценцу , 
има образовање из психолошких, педагошких и 
медотичких дисциплина. 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 изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Рок 
конкурса је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве достављати на горе наведену адре-
си лично или поштом. 
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ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
37230 Александровац, Крушевачка 16

тел. 037/3552-353

Обавештење поступак избора кандидата по 
расписаном огласу који је објављен у листу 
„Послови” дана 11. 03. 2020. године, на основу 
Одлуке директора за посао Наставник разредне 
наставе на неодређено време, с пуним радним 
временом у издвојеном одељењу Основне шко-
ле „Иво Лола Рибар” Александровац у Врбници, 
Гаревини и Трнавцима- 3 извршилаца, који је 
објављен непосредно пре наступања ванредног 
стања, а који је покренут пре истека рока који 
је предвиђен за пријаву кандидата, наставља 
се на следећи начин: Рок за пријаве кандидата 
на објављени оглас продужава се 30 дана од 
дана престанка ванредног стања, односно до 6. 
јуна 2020. године, наставник разредне наставе 
на неодређено време, с пуним радним време-
ном у издвојеним одељењима школе у Врбници, 
Гаревини и Трнавцима

СШ „СВЕТИ ТРИФУН”  
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

37230 Александровац, Крушевачка 8-10
тел. 037/3751-117

Директор школе
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: на основу члана 122. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („ Службе-
ни гласник РС” број 88/17, 27/18, 10/19 и 06/20) 
за директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чланом 139. и чла-
ном 140. став 1 и 2 овог закона и члановима 2-7 
Правилника о ближим условима за избор дирек-
тора установа образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, број 108/2015) и то: посе-
довање одговарајућег високог образовања из 
члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања, то јест високо обра-
зовање стечено: 1) на студијама другог степе-
на - мастер академске студије, мастер струковне 
студије или специјалистичке академске студије 
(студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне 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 нај-
мање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године), за наставника основне школе, педаго-
га или психолога; поседовање дозволе за рад 
(лиценце-положен стручни испит) за наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника; поседовање 
лиценце за директора установе (кандидат који 
ту лиценцу не поседује може бити изабран, али 
ће бити дужан да испит за директора установе 
положи у року од две године од дана ступања 
на дужност); поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима; поседовање држављанства Републике 
Србије; знање српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад; неосуђива-
ност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, нити за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против 

полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заш¬тиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања. 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 
горенаведених услова, има одговарајуће образо-
вање 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, доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директо-
ра установе и нај¬мање десет година рада на 
пословима образовања и васпитања у устано-
ви, после стеченог одговарајућег образовања. 
Директор се бира на период од четири године. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
или непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: доказ о држављанству – прилаже 
се оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству, не старији од 6 месеци, ориги-
нал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених, не старији од 6 месеци, оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; доказ о знању српског језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на том језику); оверен препис/
фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту наставника, 
васпитача и стручног сарадника; потврду о рад-
ном искуству у установи на пословима образо-
вања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања, оригинал или оверена фотокопија 
уверења о здравственом стању (лекарско уве-
рење) са утврђеним психичким, физичким и 
здравственим способностима за рад са децом 
и ученицима, не старији од 6 месеци, доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискримина-
торног понашање - прилаже се :1) оригнал или 
оверена фотокопија уверења-извода из казнене 
евиденције Министарства унутрашњих послова, 
надлежне полицијске управе, да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, нити за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заш¬тиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није у складу 
са законом утврђено дискриминаторско пона-
шање; не старији од 6 месеци, 2) оригинал или 
оверена фотокопија уверење привредног суда 
да кандадат није правноснажно осуђиван за 
привредни преступ у вршењу раније дужности, 
не старији од 6 месеци, 3) оригинал или овере-
на фотокопија уверење надлежног суда да про-
тив 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 предлпга за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривич-

но дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом; не старији од 6 месеци, доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања- фотоко-
пија извештаја (само кандидати који су прет-
ходно обављали дужност директора установе); 
доказ о резултату стручно педагошког надзора у 
раду кандидата (оверена фотокопија извештаја 
просветног саветника). Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара Школе 
и преко телефона 037 3751-117- оверен препис/
фотокопију лиценце за директора установе (ако 
је кандидат поседује); преглед кретања у служби 
са биографским подацима (необавезно); доказе 
о својим стручним и организационим способнос-
тима (необавезно); оквирни план рада за време 
трајања мандата. Кандидат попуњава пријавни 
формулар (образац на званичној интернет пре-
зентацији Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја). Одштампани пријавни фор-
мулар заједно са доказима о испуњавању услова 
тражених конкурсом слати у затвореној коверти 
са назнаком: „Пријава на конкурс за директора” 
на адресу СШ „Свети Трифун” са домом ученика 
у Александровцу, Крушевачка 8-10, 37230 Алек-
сандровац или донети лично, радним даном од 
08. 00 до 13. 00 часова. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона: 037/3751-117. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„МИОДРАГ ЧАЈЕТИНАЦ ЧАЈКА“
37240 Трстеник, Бранка Радичевића 1

тел. 037/710-400

Наставник грађанског васпитања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: а) одговарајуће образовање;У скла-
ду са чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”бр. 88/17 , 27/2018 - др. закони, 10/19 и 
6/20) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника који изводе образовно васпит-
ни рад из изборних предмета у основној школи 
(„Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 10/16, 
11/16, 2/17, 11/17); б). да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима;в). да лице није осуђивано правос-
нажном пресудом за дела из члана 139. став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; г) да је држављанин Републике 
Србије; д). да зна српски језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријавни фор-
мулар који се попуњава на званичној интернет 
страници Министарства просвете и одштампан 
доставља школи, кандидат треба да приложи, 
оригинал или оверену копију;дипломе о сте-
ченој стручној спреми;уверење о држављан-
ству;извод из матичне књиге рођених;увере-
рење из казнене евиденције; 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, однос-
но уверење о положеном стручном испиту/
испиту за лиценцу. Кандидат који нема обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина је обавезан је да га стек-
не у року од једне , а највише две године од 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Сматра се да наставник који 
је у току студија положио испите из педагогије 
или психологије или је положио стручни испит 
односно испит за лиценцу, има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина; кратку биографију. Доказ о знању језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи се доставља само уколико одговарајуће 
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образовање није стечено на том језику. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставиће изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве достављати лич-
но или поштом на горе наведену адресу. 

ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Чеховљева 1

тел. 037/492-658

Домар
за 87% радног времена

Референт одржавања 
информационих система  

и технологија
за 50% радног времена

УСЛОВИ: пријем у радни однос врши се под 
условима прописаним чланом 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
условима прописаним Правилником о организа-
цији и систематизацији послова у Економско-тр-
говинској школи у Крушевцу. Услови у погледу 
врсте и степена образовања а) за радно место 
домара: средња техничка, дрвнопрерађивачка 
или електротехничка школа ВКВили КВ радник, 
положен стручни испит за руковање парним 
котловима, б) за радно место референта одр-
жавања информационих система и техниологија 
- средње образовање у трајању од четири годи-
не (IV степен стручне спреме), 2. поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима, 3. поседовање 
држављанства Републике Србије, 4. Неосуђива-
ност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, нити за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, 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 пона-
шање, 5. познавање српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Потребна 
документација: попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци), оверена фотоко-
пија дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању, уверење Министарства унутрашњих 
послова о неосуђиваности (подаци из казнене 
евиденције надлежне полицијске управе, ори-
гинал, не старије од 6 месеци) и доказ о поло-
женом стручном испиту за руковање парним 
котловима (за радно место домара). Уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрење. 

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
37230 Александровац, Крушевачка 16

тел. 037/3552-353

Наставник математике
са 55% радног времена, у издвојеном 

одељењу школе у Злегињу

УСЛОВИ: у радни однос на радном месту настав-
ника математике, може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: поседовање 
одговарајућег образовања, у складу са Правил-

ником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи; посе-
довање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима; извр-
шена психолошка процена способности за рад 
са децом и ученицима; поседовање држављан-
ства Републике Србије; знање српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију; непостојање дискриминатор-
ног понашања на страни кандидата, утврђеног у 
складу са законом. Рок за пријављивање на кон-
курс 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/фото-
копију дипломе о стеченом образовању; доказ о 
знању српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на тим језици-
ма); доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања. Пријаве треба 
послати на адресу: Крушевачка бр. 16, 37230 
Александровац. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе и преко 
телефона 037/3552-353. 

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Чеховљева 1

тел. 037/492-658

Професор економске групе предмета 
(особа са инвалидитетом  

под општим условима)

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове 
за пријем у радни однос прописане члановима 
139, 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања Одговарајуће високо обра-
зовање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, 
и одговарајући степен и врсту образовања по 
Правилнику о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у средњим стручним школама („Службени 
гласник РС - Просветни гласник бр. 5/91, 1/92, 
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 
8/2003, 11/2004, 5/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 
11/2008 5/2011, 8/2011, 9/2013 и 6/2014): 
дипломирани економиста, мастер економиста, 
претходно завршене основне академске и мас-
тер студије у области економије. Лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање мора 
да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на висо-
шошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Кандидат који је у у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу сматра се да има образовање 
из члана 142 став 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, а кандидат који 

нема образовање из члана 142 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
обавезан је да стекне ово образовање у року 
од једне године, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. 2. Поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима 3. Поседовање држављан-
ства Републике Србије 4. Неосуђиваност пра-
воснажном 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 родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, 
5. Знање језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад 6. Да има статус особе са 
инвалидитетом која се запошљава под општим 
условима, Потребна документација: попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци), оверена фотокопија дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању, 
уверење Министарства унутрашњих послова о 
неосуђиваности (подаци из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе, оригинал, не ста-
рије од 6 месеци) и решење Националне служ-
бе за запошљавање којим је утврђено да кан-
дидат има статус особе са инвалидитетом која 
се запошљава под општим условима. Уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрење. 

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
37230 Александровац, Крушевачка 16

тел. 037/3552-353

Закључак о прекидању поступка прекида се 
део поступака избора кандидата по расписаном 
конкурсу који је објављени у листу „Послови” 
дана 20. 05. 2020. године, за следећи посао и то 
за: Наставника математике на неодређено вре-
ме, с непуним радним временом са 65% радног 
времена у издвојеном одељењу Основне шко-
ле „Иво Лола Рибар” Александровац у Злегињу 
- 1 извршилаца, због техничке грешке која не 
настала у писању процента радног времена. 
Поступак избора кандидата по расписаном кон-
курсу који је објављен у листу „Послови” дана 
20. 05. 2020. године, на основу Одлуке директо-
ра број 295 од 09. 03. 2020. године, у делу који 
се односи на посао Наставника математике на 
неодређено време, с непуним радним временом 
од 65% у издвојеном одељењу Основне школе 
„Иво Лола Рибар” Александровац у Злегињу – 1 
извршилац, који је објављен непосредно после 
прекида ванредног стања, а који је послат НСЗЗ 
на објављување марта месеца, због техничке 
грешке у текту конкурса који се односи на радно 
место наставника математике на проценат, тако 
да је уместо 55% радног времена у објављеном 
конкурсу пише 65%. Исправка техничке грешке 
вршиће се објављивањем новог Конкурса. 

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
37000 Крушевац, Чеховљева 1

тел. 037/492-658

На основу инструкције о конкурсима објављеним 
пре или у току ванредног стања, Министарства 
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Наука и образовање

просвете, науке и технолошког развоја, број: 
610-00-326/2020-04 од 12. 05. 2020. године, 
обавештавамо вас да: рок за пријаву кандидата 
на конкурс Економско трговинске школе у Кру-
шевцу, објављен у листу „Послови” број 872 од 
11. 03. 2020. године, истиче у року од пет дана, 
од дана објављивања овог обавештена у листу 
„Послови”. 

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 26

тел. 037/448-810

Наставник физике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24. став 
1. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС 
РС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
пријављени кандидати треба да испуњавају и 
услове из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
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 вас-
питања и врсту стручне спреме прописану Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-И, 13/2016-II, 
2/2017-И, 2/2017-II, 13/2018и7/2019); да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријав-
ни формулар, који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (www.mpn.gov.rs кандидати 
достављају потребну документацију у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: 1) попуњен и одштампан 
пријавни формулар; 2) оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; 3) доказ 
да кандидат има обавезно образовање из члана 
140. овог закона - образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (уверење 
или потврда): за кандидате који ово образо-
вање не поседују, у складу са чланом 142. став 
2. наставник је обавезан да стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу; 4) доказ о неосуђиваности и о непо-
стојању дискриминаторног понашања из каз-
нене евиденције МУП-а; 5) доказ о држављан-
ству (уверење о држављанству, односно извод 
из матичне књиге рођених); 6) доказ одгова-

рајуће високошколске установе о познавању 
језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад, уколико образовање није стечено на срп-
ском језику; 7) доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом иза-
брани 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). Ближе информације 
могу се добити код секретара школе или путем 
телефона 037/448-810. Конкурс спроводи Кон-
курсна комисија именована од стране директо-
ра Школе. 

ОШ „ПРВИ МАЈ” ВЛАЈКОВЦИ
37220 Брус

тел. 037/3830-233

Стручни сарадни библиотекар
са 50% радног ангажовања

Дипломирани економиста за 
финансијско рачуноводствене 

послове
са 50% радног ангажовања

Секретар установе
са 50% радног ангажовања

УСЛОВИ: општи услови: кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају: оверену 
копију дипломе о одговарајућем образовању; 
уверење о држављанству Републике Србије; 
извод из књиге рођених; зна српски језик на 
којем се остварује васпитно-образовни рад 
(у обавези су да доставе само они кандидати 
који образовање нису стекли на српском јези-
ку); има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; доказ о 
неосуђиваности правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
кандидата није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. За радно место: 
дипломирани економиста за финансијско-рачу-
новодствене послове доставити копију дипломе 
о одговарајућем високом образовању у области 
економских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
односно специјалистичким струковним студија-
ма, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор школе и утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос у 
року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор, у року од 8 дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од 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. 
Пријавни формулар са документацијом слати 
на адресу Основна школа „Први мај” Влајковци, 
Влајковци бб 37220 Брус са назнаком „За кон-
курс” или лично у матичној школи у Влајковци-
ма сваког радног дана од 7, 00 часова до 12, 00 
часова. За додатне информације - контакт тел/
факс 037/3830-233, majvlajkovci@yahoo.com. 
Пријавни формулар са документацијом слати у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у листу „Послови”. 

ШОСО „ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ”
37000 Крушевац, Луке Ивановића 17

тел. 037/446-700

Референт за правне, кадровске и 
административне послове  

у посебним условима
за 50% радног времена

УСЛОВИ: да има средње образовање у чет-
ворогодишњем трајању правне струке; биро-
техничке струке, да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за која је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца; као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злоствљање 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом; 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, да има држављан-
ство Републике Србије, да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Попуњени и одштампани формулар 
кандидати достављају са потребном документа-
цијом о испуњавању услова из текста конкурса 
за радно место за које конкурише. Кандидати 
уз пријаву на конкурс достављају следећу доку-
ментацију: оверена фотокопија дипломе о одго-
варајућем образовању, оригинал или оверена 
фотокопија уверења о неосуђиваности не ста-
рије од 3 месеца; оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству не старије од 
6 месеци; доказ о познавању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад (уколико кан-
дидат није стекао образовање на српском јези-
ку, у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе, оверена фото-
копија). Доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати у 
поступку избора кандидата. 

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”

37000 Крушевац, Чеховљева 1
тел. 037/492657

Наставник рачунарства  
и информатике

за 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве из члана 139. Закона о основама система 
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образовања и васпитања: 1. да имају одгова-
рајуће високо образовање сходно члану 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије); на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године);као 
и степен и врсту образовања по Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама („Службени гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 
3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 
6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 
8/2011, 9/2013 и 6/2014). Потребна документа-
ција: 1. Одговарајућа диплома (оверена фото-
копија) о стеченом образовању; 2. Поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење); 3. Поседовање држављанства Републике 
Србије (уверење о држављанству - не старије од 
6 месеци); 4. Неосуђиваност правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, нити за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примањеили 
давање мита, за кривична дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену санк-
цију и да, за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уверење 
Министарства унутрашњих послова о неосуђи-
ваности – рок важења 30 дана); 5. Знање језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
6. Попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја. 

ШОСО „ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ”
37000 Крушевац

Обавештавају се заинтересована лица за пријаву 
на конкурс ШОСО „Веселин Николић” Крушевац 
објављен у листу „Послови” дана 11. 03. 2020. 
године, да рок за пријаву кандидата на објавље-
ни конкурс, у складу са инструкцијама Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
Београд бр. 610-00-326/2020-04 од 12. 05. 2020. 
године и допуне инструкције Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја Београд бр. 
610-00-326/1/2020-04 од 14. 05. 2020. године 
наставља да тече и траје 4 (четири) дана. 
Рок за пријаву кандидата на наведени конкурс 
у трајању од 4 дана тече од дана објављивања 
овог обавештења у листу „Послови”. Пријаве 
слати на адресу: ШОСО „Веселин Николић” Кру-
шевац ул. Луке Ивановића бр. 17 Крушевац тел. 
037/446-700

ОШ „СТРАХИЊА ПОПОВИЋ” 
ДВОРАНЕ

37206 Дворане
тел. 037/3698-104

Обавештење о продужењу рока за подношење 
пријава за конкурс на основу инструкције 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Продужава се рок за подношење прија-
ва на конкурс објављен у публикацији „Посло-
ви”, за пријем у радни однос на неодређено 
време два извршиоца на пословима наставника 
разредне наставе са 100% радног времена. Рок 
за подношење пријава на конкурс продужава 
се 30 дана од дана престанка ванредног стања, 
односно до 6. јуна 2020. године, и са тим дату-
мом истиче рок за пријаву на конкурс. 

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”

37000 Крушевац

На основу Инструкције о конкурсима објавље-
ним пре или у току ванредног стања, Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
број: 610-00-326/2020-04 од 12. 05. 2010. годи-
не, обавештавамо вас да: рок за пријаву кан-
дидата на конкурс Политехничке Школе „Милу-
тин Миланковић”, објављен у листу „Послови” 
број 872 од 11. 03. 2020. године, истиче у року 
од пет дана, од дана објављивања овог оба-
вештења у листу „Послови”. 

МУЗИЧКА ШКОЛА  
„СТЕВАН ХРИСТИЋ”

37000 Крушевац

Обавештавају се сва заинтересована лица, да 
се рок за пријаву кандидата на конкурс који 
је објављен 11. 03. 2020. године непосредно 
пре проглашења ванредног стања, продужава 
30 дана од дана престанка ванредног стања, 
односно до 06. јуна 2020. године, у складу са 
Уредбом о примени рокова у управним поступ-
цима за време ванредног стања („ Службени 
гласник РС”, бр. 41/20 и 43/20). Рок за пријаву 
кандидата на конкурс истиче 06. 06. 2020. годи-
не. 

МУЗИЧКА ШКОЛА  
„СТЕВАН ХРИСТИЋ”

37000 Крушевац, Чупићева 25

Наставник флауте

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140. и 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18-др закони, 10/19 и 6/20), 
чланом 2. Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника у основној музичкој школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 18/13 и 2/17), чланом 4. Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
и уметничким школама у подручју рада култу-
ра, уметност и јавно информисање („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/15, 
11/16 и 2/17), чланом 2. Правилника о степену 
и врсти образовања наставника из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и вас-
питача у стручним школама („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 8/15, 11/16, 
13/16 – испр., 13/16 и 2/17); Кандидат мора да 
испуњава услове прописане чланом 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље упородици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик. Кандидати подносе: одштампан 
и попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; биографију; следеће 
доказе о испуњености услова: 1. доказ о стече-
ном образовању (оверена фотокопија дипломе 

и додатка дипломи); 2. уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија); 3. 
извод из матичне књиге рођених; 4. доказ о 
образовању из психолошких, педагошких и 
методичних дисциплина, односно уверење да 
су у току студија положили испите из педаго-
гије и психологије или доказ да су положили 
стручни испит, односно испит за лиценцу (у 
складу са чланом 142. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања); 5. уверење о 
неосуђиваности, прибављено од надлежног 
органа МУП-а; 6. доказ о знању српског јези-
ка – подноси кандидат који средње, више, или 
високо образовање није стекао на српском јези-
ку, издат од одговарајуће високошколске уста-
нове. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве се подносе лично у 
Секретаријату Музичке школе „Стеван Христић”, 
Крушевац, или шаљу поштом (препорученом 
пошиљком) на адресу школе, са назнаком „за 
конкурс”. 

ОШ „НАДА ПОПОВИЋ”
37000 Крушевац, Ломничке борбе 7

тел. 037/3547610

Наставник историје
за 90% радног времена

Наставник немачког језика
за 56% радног времена

Наставник српског језика
за 50% радног времена

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

за 50% радног времена

УСЛОВИ: За наставника историје (90%), срп-
ског језика (50%) и немачког језика (56%), 
услови су: 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) у радни однос може да буде примље-
но лице које испуњава и услове прописане 
чланом 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 
27/18, 10/2019, као И Правилника о организа-
цији И систематизацији послова бр. 2485 од 02. 
09. 2019. године: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), 
или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против 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). 

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
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Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију, зајед-
но 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 - ЦВ; овере-
ну фотокопију дипломе одговарајућег степе-
на и врсте стручне спреме (оверена фотоко-
пија да није старија од 6 месеци); кандидат 
доставља оверену копију дипломе о стеченом 
образовању; уверење да није осуђиван правос-
нажном пресудом за наведена кривична дела 
из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (оригинал 
или оверена копија да није старије од 6 месе-
ци) из МУП-а; уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија да није старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
издат на прописаном обрасцу са холограмом 
(оригинал или оверена фотокопија, да није 
старије од 6 месеци). Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима - лекарско уверење подно-
си се пре закључења уговора о раду и потвр-
ду о радном искуству. референт за правне, 
административне и кадровске послове. Кан-
дидат поред општих услова за заснивање рад-
ног 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 
завршену средњу школу; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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). 

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају установи. Уз пријавни формулар (са 
званичне интернет странице), потребно је 
доставити школи: радну и личну биографију 
са адресом и контакт телефоном - ЦВ; ориги-
нал или оверену фотокопију сведочанства о 
завршеној основној школи (оригинал или ове-
рена фотокопија да није старије од 6 месеци); 
уверење да није осуђиван правоснажном пре-
судом за наведена кривична дела из чл. 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања (оригинал или ове-
рена 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 ста-
рија од 6 месеци). Доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима - лекарско уверење подноси 
се пре закључења уговора о раду. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Пријавни формулар и конкурсом 
тражене доказе о испуњавању услова доста-
вити у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса на наведену адресу. 

ЛЕСКОВАЦ

ОШ „8. ОКТОБАР”
16210 Власотине, Марка Орешковића 2

Обавештење о продужењу рокова за подно-
шење пријава по конкурсима објављеним у 
публикацији Националне службе за запошља-
вање „Послови” 11. 03. 2020. године и 18. 03. 
2020. године на неодређено време. Рок за под-
ношење пријава кандидата, по конкурсу од 11. 
03. 2020. године, продужава се за још четири 
дана од дана објављивања овог обавештења, а 
рок за подношење пријава по конкурсу од 18. 
03. 2020 год. продужава се за још 8 дана од 
дана објављивања овог објављивања овог оба-
вештења на интернет страници НСЗ у публика-
цији „Послови”. Образложење: Одлуком о прог-
лашењу ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 
29/2020), Уредбом о мерама за време ванредног 
стања („Сл. гласник РС”, број 31/20), Одлуком 
Владе о обустави извођења наставе у високош-
колским установама, средњим и основним шко-
лама и редовног рада установа предшколског 
васпитања и образовања, 05 број: 53-2504/2020 
од 15. марта 2020. године и инструкцијом Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
сви поступци расписивања и спровођења кон-
курса су обустављени, почев од 16. 03. 2020. 
године. Након укидања ванредног стања од 
06. 05. 2020. године, сходно новој инструкцији 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, стекли су се услови за наставак поступ-
ка, па је одлучено као у диспозитиву. 

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА  
„ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“

16230 Лебане, Цара Душана 78

Радник на одржавању хигијене

Наставник практичне наставе 
машинске струке

са 80% радног времена

Наставник практичне наставе  
- инструктор вожње

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Рок за пријаву кандидата на објављени кон-
курс у часопису „Послови” број 873, дана 18. 03. 
2020. године за радна места: радник на одржа-
вању хигијене са 100% радног времена, настав-
ник практичне наставе машинске струке са 80% 
радног времена и наставник практичне наставе 
- инструктор вожње са 100% радног времена, 
на неодређено време у Средњој техничкој шко-
ли „Вожд Карађорђе” у Лебану продужава се 30 
дана од дана престанка ванредног стања, тако да 
кандидати могу да поднесу пријаву на конкурс 
са одговарајућом документацијом у складу са 
објављеним конкурсом најкасније до 6. 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). Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 

ОШ „8. ОКТОБАР”
16210 Власотинце
тел. 063/8735-40

Наставник грађанског васпитања
са 50% радног времена

Наставник грађанског васпитања
са непуним радним временом (50%),  

у другом циклусу основног образовања

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање про-
писано чланом 140 став 1, тачка 1 и 2 и чла-
ном 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 
27/2018 -др. закон, даље: Закон) као и Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника 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, 11/2017) и 
то: да има одговарајуће високо образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не трансдисциплинарне студије другог степена 
које конбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области педагошких наука; 
(3) високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. 09. 2005. год; да поседује дозволу за рад 
- лиценцу, да има најмање годину дана рад-
ног искуства на пословима наставника грађан-
ског васпитања, да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у скалду са законом, утврђено дискри-
минаторно 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 држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија); доказ да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за крвична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе крвичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за кандидата није, у скалду са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (не 
старије од шест месеци); доказ о знању српс-
ког језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад у школи (доказ доставља кандидат 
само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику); доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену спосбност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење доставља изабрани кандидат, презакљу-
чења уговора о раду). У складу са чланом 154 
и 155 кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну докуметацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају установи. 
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Наука и образовање

Непотпуне и неблаговремене пријаве као и 
фотокопије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа, неће се разматра-
ти. Пријаве на конкурс доставити лично или 
поштом на адресу: „8. октобар” Власотинце, 
Марка Орешковића 2 или лично у просторијама 
ОШ „Синиша Јанић” у Власотинцу, канцеларија 
бр. 31 (због реконструкције школе), у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса, са наз-
наком „За конкурс”. Информације о конкурсу 
можете добити на тел. 063/8735-40. 

ОШ „СТОЈАН ЉУБИЋ”
16206 Косанчић
тел. 016/827-692

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник математике
за 89% радног времена у издвојеном 

одељењу у Горњем Брестовцу  
и 11% у Косанчићу

Наставник физике
за 70% радног времена

Домар/мајстор одржавања
за 80% радног времена

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане одредбама члана 139. чл. 140 и чл. 
142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17) и 
Правилником о степену и врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/1116, 11/16 и 2/17 и 13/18, 11/19 и 
2/20), и то: кандидат мора да има одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: 1)студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; 2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (лице мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета); на основним студијама, у 
трајању од најмање 4 године по пропису који 
је уређивао високо образовањедо 10. 09. 2005. 
године; кандидат мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодо-
ва (наставник је обавезан да наведено обра-
зовање стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном прсудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примања ита 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 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик). Уз попуњен пријавни фор-
мулар који се преузима на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, кандидат је обавезан да при-
ложи: диплому о стеченом одговарајућем сте-
пену и врсти образовања - оверена фотокопија/
препис); доказ о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплинастече-
ним на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (уверење 
или други одговарајући документ о положе-
ном испиту из педагогије и психологије у току 
студија или доказ о пложеном стручном испи-
ту, испиту за лиценцу - оверена фотокопија/
препис); доказ о неосуђиваности из надлежне 
полицијске управе МУП-а и уверење надлежног 
Привредног суда; уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци, оверена фотокопија); уко-
лико кандидат није стекао средње, више или 
високо образовање на српском језику, доказ 
о положеном испиту из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. 
Кандидати за домара/мајстора одржавања и 
чистачицу треба да испуњавају све услове као 
и кандидати за друга радна места, осим обра-
зовања: за домара у трајању од 3 године; за 
чистачицу - основно образовање. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа лично или на адресу школе. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. 

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
ОДРАСЛИХ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

16000 Лесковац, Влајкова 24

Наставник математике
са непуним радним временом од 50%, 
на неодређено време за рад у седишту 

школе у Лесковцу

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24. Закона о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 и 113/17), кандидат тре-
ба да испуњава и посебне услове предвиђене 
одредбама члана 139. и 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - И и ИИ др. 
закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС” - Просветни гласник бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) и то: профе-
сор математике, дипломирани математичар, 
дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене, дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику, дипломирани 
математичар - информатичар, професор мате-
матике и рачунарства, дипломирани мате-
матичар за математику економије, професор 
информатике - математике, дипломирани мате-
матичар - астроном, дипломирани математичар 
- примењена математика, дипломирани мате-
матичар - математика финансија (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани 
информатичар, мастер математичар, мастер 
професор математике, мастер професор мате-
матике и физике, мастер професор математи-
ке и информатике, мастер професор физике 
и математике, мастер професор информатике 
и математике, дипломирани професор мате-
матике - мастер, дипломирани математичар 
- мастер, дипломирани инжењер математике 
- мастер (са изборним предметом Основи гео-
метрије), дипломирани математичар - профе-
сор 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 информа-
тичар, дипломирани математичар - механичар. 
Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани-мастер, треба да имају 
завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима из области математике или 
примењене математике (са положеним испитом 
из предмета геометрија или основи геометрије) 
или двопредметне наставе математике и физи-
ке, односно математике и информатике; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са Законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик, односно да је 
стекао средње, више или високо образовање 
на српском језику или да је положило испит из 
српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе; да има савладан програм 
обуке за оспособљавање директора, наставни-
ка, стручног сарадника и андрагошког асистен-
та за рад са одраслима: „Интегрални програм 
обуке за остваривање програма функционал-
ног основног образовања одраслих” - Модул 1. 
Основне андрагошке вештине и Модул 2. Обука 
наставника за остваривање наставног плана и 
програма ФООО - математика (изабрани кан-
дидат који нема савладан програм обуке биће 
дужан да савлада програм у законском року). 
Потребна документа која кандидат треба да 
приложи уз пријаву: попуњени пријавни фор-
мулар са интернет сајта Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; пријава која 
треба да садржи биографију кандидата (између 
осталог и податке: презиме и име, име оца, име 
мајке, девојачко презиме мајке, јединствени 
матични број грађана, адресу становања, место 
рођења, девојачко презиме и контакт телефон); 
диплома о стеченом одговарајућем образовању, 
оригинал или оверена фотокопија; уверење 
надлежног МУП-а којим кандидат доказује да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела из члана 139. став 1. тачка 3) Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
и да није утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал или оверена фотокопија, на старије 
од дана објављивања конкурса); уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије 
од шест месеци, оригинал или оверена фото-
копија); доказ да је стекао образовање на срп-
ском језику или је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе (диплома издата на српском језику 
која се прилаже као доказ сматра се као доказ 
о знању српског језика). Кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику, знање 
српског језика доказују потврдом одговарајуће 
високошколске установе да су положили испит 
из српског језика, оригинал или оверена фото-
копија); извод из матичне књиге рођених на 
трајно важећем обрасцу, оригинал или оверена 
фотокопија; доказ о савладаном програму обуке 
за оспособљавање директора, наставника, 
стручног сарадника и андрагошког асистента 
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за рад са одраслима: „Интегрални програм 
обуке за остваривање програма функционал-
ног основног образовања одраслих” - Модул 1. 
Основне андрагошке вештине и Модул 2. Обука 
наставника за остваривање наставног плана и 
програма ФООО - математика - оригинал или 
оверена фотокопија (пријава која не садржи 
наведени документ неће се сматрати непотпу-
ном, а изабрани кандидат биће у обавези да у 
законском року савлада програм обуке); доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности (лекарско уверење) за рад са децом и 
ученицима се доставља пре закључења угово-
ра о раду. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је осам дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање (благовременом 
пријавом сматраће се пријава која је преда-
та у року утврђеном конкурсом, а потпуном 
пријавом сматраће се пријава која у прилогу 
садржи документа којима кандидат доказује да 
испуњава услове назначене у конкурсу). Фото-
копије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа неће се узети у разматрање. 
Сви изрази, појмови, именице и глаголи који 
су употребљени у мушком граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе жен-
ског пола. Пријаве са доказима о испуњености 
услова конкурса доставити лично школи радним 
даном од 09, 00 до 13, 00 часова или препору-
ченом пошиљком на адресу школе, са назнаком 
„Конкурс за математику - 50% радног време-
на”. Пријаве са достављеном документацијом 
се не враћају и задржавају се у архиви школе. 
Пријављени кандидати писмено ће бити оба-
вештени о избору кандидата, у складу са зако-
ном. Све информације о конкурсу могу се доби-
ти лично у школи или на телефон: 016/215-771

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА „МИЛЕНТИЈЕ ПОПОВИЋ”

16215 Црна Трава
тел. 016/811-621

Педагог
са непуним радним временом  

(50% 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, 
75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), кан-
дидат треба да испуњава и услове у складу са 
чланом 139 и чланом 140 Закона оосновама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони) и Правилника 
о стручној спреми наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним шко-
лама („Сл. гласник РС” 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 и 8/2011). Уз пријаву на кон-
курс доставити: Уверење о држављављанству - 
не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге 
рођених, са холограмом, оригинал или оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању изчл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење , подноси само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Уверење да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за 
крвично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 

дела против полне слободе против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на крвичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а 
потребну докуметацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају уста-
нови у складу са чл. 154 став 2. Закона. Рок 
за подношење пријаве са важећим, односно 
уредно овереним фотокопијама потрбних доку-
мената је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне 
и незредне пријаве неће се разматрати. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139. Закона, у 
року од 8 дана од дана пријема резултата пси-
холошке прцене за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима са листе из предходног става и доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана 
од дана објављивања разговора са кандидати-
ма. Пријаве са потребном докуметацијом сла-
ти на адресу школе: Техничка школа са домом 
ученика „Милентије Поповић”, Црна Трава. Сва 
обавештења на тел: 016/811-621. 

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ „11. ОКТОБАР” 
16000 Лесковац, Кајмакчаланска 24

тел. 016/242-175

Поништава се у целости конкурс у школи за 
основно и средње образовање „11. октобар” 
Лесковац, за сва радна места која су објављена 
у огласним новинама „Послови” број 872 од 11. 
03. 2020. године. Нови конкурс биће објављен 
у листу „Послови”. 

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ „11. ОКТОБАР”
16000 Лесковац, Кајмакчаланска 24

тел. 016/242-175

Наставник практичне наставе 
у посебним условима - хемија 
и неметали (предмет/и из ове 

области), на неодређено време
са непуним радним временом од 70%

2 извршиоца

Помоћни наставник у посебним 
условима - текстилство и кожарство 

(предмет/и из ове области)
на неодређено време, са непуним 

радним временом од 70%

Дефектолог - наставник у посебним 
условима - додатна образовна 

подршка
на неодређено време, са непуним 

радним временом од 60%

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

на неодређено време, са непуним 
радним временом од 70%

УСЛОВИ: кандидат треба да: има стечено одго-
варајуће високо образовање из члана 140. а 
у вези са чланом 139. став 1. тачка 1) Закона 
о основама система образоваља 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 струч-

не 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 наставника прак-
тичне наставе у посебним условима - Хемија 
и неметали (предмет/и из ове области) може 
да обавља лице дипломирани дефектолог-оли-
гофренолог, мастер дефектолог - олигофрено-
лог и дипломирани технолог; послове помоћног 
наставника у посебним условима - Текстилство 
и кожарство (предмет/и из ове области) може 
да обавља лице текстилни техничар; послове 
дефектолога наставника у посебним услови-
ма може да обавља лице дипломирани дефе-
ктолог, мастер дефектолог – олигофренолог; 
послове наставника предметне наставе у посеб-
ним условима може да обавља лице дипло-
мирани дефектолог- олигофренолог, мастер 
дефектолог- олигофренолог и дипломирани 
правник; послове Референта за финансијско- 
рачуноводствене послове може да обавља 
лице економски техничар. Наставници поред 
предвиђене стручне спреме морају поседовати 
Уверење о стручној дефектолошкој оспособље-
ности за рад са ученицима ометеним у развоју 
са факултета са специјалну едукацију и рехаби-
литацију и потврду о радном искуству најмање 
годину дана рада у школи у којој се образују 
и васпитавају ученици са сметњама у развоју; 
помоћни наставник треба да има потврду о рад-
ном искуству најмање годину дана рада у шко-
ли у којој се образују и васпитавају ученици са 
сметњама у развоју, Референт за финансијско- 
рачуноводствене послове треба да има потврду 
о радном искуству од најмање две године рада 
у установи образовања, на финансијско-адми-
нистративним пословима; као и да има: психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену санкцију и за 
које није у складу са законом утврђено дис-
криминаторно 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 доку-
ментацију заједно са одштампаним формула-
ром достављају школи. Уз пријавни формулар 
кандидати достављају следећу документацију: 
оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном одговарајућем високом образо-
вању; уверење о стручној дефектолошкој оспо-
собљености за рад са ученицима ометеним у 
развоју или диплому дипломираног дефектоло-
га, потврду о рандом стажу у школи за ученике 
лако ментално ометене у развоју, оверен пре-
пис или оверену фотокопију уверења о поло-
женом испиту за лиценцу- дозволу за рад уко-
лико кандидат има лиценцу; извод из матичне 
књиге рођених- оригинал или оверену фотоко-
пију; 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; уверење из казнене еви-
денције МУП-а да није осуђиван правноснаж-
ном 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 о држављанству- оригинал или овере-
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на 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 дос-
тавља и биографске податке, односно радну 
биографију (ЦВ), 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 ученици-
ма, коју врши надлежна служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступака. 
Лекарско уверење као доказ доставља канди-
дат који буде изабран, пре закључења уговора 
о раду. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве се под-
носе непосредно или путем поште на напред 
наведену адресу школе, са назнаком „Конкурс 
за пријем у радни однос”. Пријава се подноси 
за свако радно место посебно. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. По 
завршетку конкурса примљена документација 
се не враћа кандидатима

ОСНОВНА ШКОЛА  
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ” 

МАНОЈЛОВЦЕ
16201 Манојловце, Маршала Тита 98

тел. 016/785-234

Имајући у виду допис Министарства просвете 
од 12. 05. 2020. године, а у вези са наставком 
конкурса објављених непосредно пре увођења 
ванредног стања, као и оних чији је рок исти-
цао у току трајања ванредног стања, обавешта-
вамо да оглас који је објављен 11. 03. 2020. 
године у листу „Послови”, за радно место ЧИС-
ТАЧ - продужава се рок за пријаву за 30 дана 
од дана укидања ванредног стања, односно до 
06. 06. 2020. године. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ” 

МАНОЈЛОВЦЕ
16201 Манојловце, Маршала Тита 98

тел. 016/785-234

Домар школе
70% радног времена, место рада 

Кумарево

Домар школе
70% радног времена, место рада 

Манојловце

УСЛОВИ: општи услови: утврђени чл. 139. („Сл. 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18). посебни услови: 
за радно место домара школе услови прописа-
ни правилником о организацији и системати-
зацији послова и задатака III степен стручне 
спреме - електро, столарске, браварске, машин-
ске или водоинсталатерске струке, као и поло-
жен испит за руковођење парним котловима и 
постројењима у котларници. Пријавни форму-
лар за учешће на конкурсу кандидат преузима 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, попуњава га, и заједно са доказима о 
испуњавању услова конкурса подноси на адре-
су школе, са назнаком „за конурс”, у року од 8 
дана од дана објављивања овог конкурса. Уз 
пријавни формулар кандидат подноси следеће 
доказе о испуњавању услова конкурса: оверену 
фотокопију дипломе о стручној спреми; овере-
ну фотокопију уверења о положеном испиту за 
руковођење парним котловима у постројењима 

у котларници; оверену фотокопију/оригинал 
извода из матичне књиге рођених (са хологра-
мом); оверену фотокопију/оригинал уверења 
о држављанству (не старије од шест месеци); 
уверење да лице није осуђивано за дела про-
писана чланом 139. став 1. тачка 3) ЗОСОВ-а 
(издаје надлежни МУП РС); доказ о познавању 
српског језика подноси кандидат који образо-
вање није стекао на српском језику; лекарско 
уверење (не старије од 6 месеци) подноси кан-
дидат пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: оверена фотокопија јесте фотокопија 
оригиналног документа која се оверава код 
јавног бележника. Неоверене фотокопије доку-
мената сматраће се нептпуном документацијом 
и по истој се неће поступати. Благовременом 
пријавом сматраће се она пријава која је пре-
дата у року утврђеном конкурсом. Потпуном 
пријавом сматраће се пријава која у прилогу 
садржи документа којим кандидат доказује да 
испуњава услове означене у конкурсу. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве се неће разма-
трати. Кандидати ће бити писмено обавештени 
о одлуци конкурсне комисије у законом пред-
виђеном року. Ближа обевештења у вези са 
расписаним конкурсом се могу добити лично у 
секретаријату школе или на телефон: 016/785-
234 сваког радног дана од 8 до 12 часова. 

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
16000 Лесковац, Нишка 65

тел. 016/223-430

Конкурс за пријем у радни однос наставни-
ка ветеринарске групе предмета, са 75% од 
пуног радног времена, на неодређено време, 
објављен у публикацији „Послови”, Националне 
службе за запошљавање, број 872 на страни 56, 
од 11. 03. 2020. - продужава се рок за пријаву 
на 30 дана од дана престанка ванредног стања, 
односно до 06. 06. 2020. године. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„НИКОЛА СКОБАЉИЋ”  

ВЕЛИКО ТРЊАНЕ
16000 Лесковац
тел. 016/242-368

У огласу објављеном у публикацији „Посло-
ви”, дана 18. 03. 2020. године, за радно место 
чистачица на неодређено време са пуним рад-
ним временом, рок за подношење пријаве од 8 
дана од дана објављивања конкурса продужа-
ва се за 30 дана од дана престанка ванредног 
стања, тако да 8. јуна 2020. године истиче рок 
за пријаву на наведени конкурс. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„БОРА СТАНКОВИЋ” 

16254 Богојевце
тел. 016/732-300

Наставник предметне наставе/
математика

на неодређено време са непуним  
радним временом 88,89%  
од пуног радног времена

УСЛОВИ: кандидат за радно место настав-
ник предметне наставе/математика треба да: 
испуњава услове прописане чл. 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, да има одговарајуће образовање у скла-
ду 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, специјалис-
тичке академске студије) и то: (а) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (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 обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицма; 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 
лца или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја Републике Србије (формулар за пријем у 
радни однос у установама образоваја и васпи-
тања - www.mpn.gov.rs), а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним формуларом 
достављају школи. Докази који се прилажу уз 
пријаву на конкурс: попуњени пријавни фор-
мулар Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја Републике Србије; оригинал или 
оверена фотокопија дипломе о стеченом обра-
зовању или уверења (уколико још увек није 
издата диплома); оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених (на 
новом обрасцу са холограмом); оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци);оригинал или овере-
на фотокопија уверења о неосуђиваности, и о 
непостојању дискриминаторног понашања из 
надлежне Полицијске управе (не старије од 6 
месеци); доказ о знању српског језика - доказ 
да је положио испит из тог језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе (дос-
тављају само они кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику); 
доказ о својим стручним и организационим 
способностима (необавезно); радна биогра-
фија/ЦВ (необавезно). Сви докази прилажу се 
у оригиналу или овереној фотокопији. Конкурс 
за пријем у радни однос спроводи Конкурсна 
комисија коју ће директор именовати посеб-
ним решењем. Кандидати чије су пријаве бла-
говремене, 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 надлеж-
на служба за послове запошљавање применом 
стандардизованих поступака, о чему ће учесни-
ци конкурса бити обавештени на контакт теле-
фоне 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 прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе 
у просторијама школе, с тим што ће кандидати 
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о датуму и времену бити обавештени на кон-
такт 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 дос-
тавља уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности (лекарско уверење). 

НАПОМЕНА: Неблаговремене, непотпуне, нера-
зумљиве пријаве и пријаве уз које нису при-
ложени 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 запо-
шљавање „Послови”. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се на адресу шко-
ле у затвореној коверти лично или поштом са 
назнаком „За конкурс - наставник предмет-
не наставе/математика ОШ „Бора Станковић” 
Богојевце”. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ” ОРАШАЦ

16201 Манојловце
тел. 016/734-334 

Основна школа „Јосиф Панчић” из Орашца, 
обавештава сва заинтересована лица да се у 
конкурсу школе за радни однос на недоређено 
време, за радно место наставника математике 
са 88,89% од укупног радног времена, који је 
објављен у листу „Послови”, дана 18. 03. 2020. 
године, рок за пријаву кандидата на конкурс 
продужава за 30 дана од дана престанка ван-
редног стања, односно до 06. 06. 2020. године. 
Продужење рока је у складу са Уредбом о при-
мени рокова у управним поступцима за време 
ванредног стања („Сл. гласник РС”, бр. 41/20 и 
43/20) и Инструкцијама о конкурсима објавље-
ним пре и у току ванредног стања Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја бр. 
610-00-326/2020-04 од 12. 05. 2020. године. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„АЦА СИНАДИНОВИЋ” 

16222 Предејане
тел. 016/3406117

Конкурс објављен у листу „Послови”, број 879 
дана 18. 03. 2020. године, за радно место 
наставник математике (88,89% радног вре-
мена) допуњује се у делу рока за подношење 
пријаве на конкурс, на основу Инструкције 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја број 610-00-326/2020-04 о конкурсима 
објављеним пре или у току ванредног стања. 
Рок за подношење пријава се продужава до 06. 
06. 2020. године. У осталом делу конкурс остаје 
непромењен. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ” 
16251 Печењевце, Воје Митровића 4

Наставник разредне наставе у 
оквиру ФООО „Друга шанса”
на неодређено време, са 56%  

од пуног радног времена

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да приложе: радну биографију; попуњен 
пријавни формулар са сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; уверење 
о држављанству Републике Србије - оригинал 
или оверену фотокопију; извод из матичне 
књиге рођених (трајни) - оригинал или оверену 
фотокопију; доказ о одговарајућем образовању 
предвиђеном чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања и то: 1) на 

основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. 09. 2005. године; 2) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије и то: студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне 
односно стручне области или области педа-
гошких науке). Изузетно, наставник или вас-
питач јесте лице са стеченом одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образо-
вањем; доказ 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање - оригинал или ове-
рену фотокопију; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима; доказ о знању српског језика 
(обавезно за кандидате који образовање нису 
стекли на српском језику). Оверене фотокопије 
не смеју бити старије од шест месеци. Конкур-
сна комисија коју именује директор за спро-
вођење конкурса, утврдиће 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 иза-
брани у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену за рад са децом и 
ученицима. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма 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 разгово-
ра. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве се могу предати непосредно 
школи или преко поште на адресу школе. Све 
информације у вези са огласом можете добити 
на телефон: 016/791-115. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„СЛАВКО ЗЛАТАНОВИЋ” 

16204 Мирошевце
тел. 016/3487-242

Наставник математике
са непуним радним временом  

од 55,56%

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове предвиђене чланом 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: да има 
одговарајуће високо образовање: 1. 1. на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то а)студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет; 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 педагош-
ких наука, или 1. 2. на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра. 2005. године; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
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 родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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. Кандидат попуњава пријавни формулар 
који преузима на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, и уз исти доставља: диплому или ове-
рен препис - копију; уверење о неосуђиваности 
надлежне полицијске управе МУП-а, уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рође-
них; доказ о познавању језика, само уколико 
кандидат није завршио школовање на српском 
језику. Лекарско уверење о физичкој, психичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља кандидат при заснивању 
радног односа, пре закључења уговора о раду. 
Пријаве се могу доставити лично или на адресу 
школе, са назнаком „За конкурс”. Рок за дос-
тављање пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. 

ЛОЗНИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА 
„АНТА БОГИЋЕВИЋ”

15300 Лозница, Јанка Веселиновића 6
тел. 015/882-178

e-mail: osabogicevic@mts.rs

Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
следеће услове: 1. да има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 139. и чланом 140. ст. 
1. и 2. („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. 
закони, 10/19 и 6/20), стечено: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19), односно да 
је: 1) професор математике, 2) дипломирани 
математичар, 3) дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, 4) дипломи-
рани математичар за рачунарство и информа-
тику, 5) дипломирани математичар - информа-
тичар, 6) професор математике и рачунарства, 
7) дипломирани математичар за математику 
економије, 8) професор информатике - матема-
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тике, 9) дипломирани математичар - астроном, 
10) дипломирани математичар - примењена 
математика, 11) дипломирани математичар - 
математика финансија (са изборним предметом 
Основи геометрије), 12) дипломирани инфор-
матичар, 13) мастер математичар, 14) мастер 
професор математике, 15) мастер професор 
математике и физике, 16) мастер професор 
математике и информатике, 17) мастер профе-
сор физике и математике, 18) мастер професор 
информатике и математике, 19) дипломирани 
професор математике-мастер, 20) дипломи-
рани математичар - мастер, 21) дипломирани 
инжењер математике - мастер (са изборним 
предметом Основи геометрије), 22) дипломи-
рани математичар - професор математике, 23) 
дипломирани математичар - теоријска матема-
тика, 24) дипломирани инжењер математике 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
25) професор хемије - математике, 26) про-
фесор географије - математике, 27) професор 
физике - математике, 28) професор биологије 
- математике, 29) професор математике - тео-
ријско усмерење, 30) професор математике - 
теоријски смер, 31) дипломирани математичар 
и информатичар, 32) дипломирани математичар 
- механичар, 33) 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 математи-
ке или примењене математике (са положеним 
испитом из предмета геометрија или основи 
геометрије) или двопредметне наставе матема-
тике и физике односно математике и информа-
тике; 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије, 5. да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе следећа 
документа: 1) попуњен и одштампан пријавни 
формулар који се може преузети на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја 2) извод из 
матичне књиге рођених (оригинал са холо-
грамом или оверену фотокопију); 3) уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци (ори-
гинал или оверену фотокопију); 4) оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, а за лица којима још није издата 
диплома, оверену фотокопију уверења о стече-
ном одговарајућем образовању-кандидати који 
су студије уписали почев од 10. 05. 2005. годи-
не у обавези су да доставе оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
или оверене фотокопије уверења о стеченом 
одговарајућем образовању и за основне ака-
демске студије (или струковне студије) и за 
мастер (специјалистичке) студије; 5) оверену 
фотокопију доказа надлежне високошколске 
установе о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским 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); 6) оверену фотокопију 
доказа надлежне високошколске установе о 
положеним испитима из педагогије и психо-
логије, односно оверену фотокопију доказа о 
положеном стручном испиту, односно испита за 
лиценцу (само учесник конкурса који је у току 
студија положио испит из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу); 7) 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 про-
граму одговарајуће високошколске установе; 8) 
извод из казнене евиденције МУП-а надлежне 
полицијске управе да лице није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (ори-
гинал или оверену фотокопију не старију од 
6 месеци); 9) радну биографију (осим за лица 
која први пут заснивају радни однос). Уколико 
учесник конкурса не достави доказе из тачке 5) 
и 6) 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. Доказ о поседовању пси-
хичке, 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. Лица која испуњавају услове 
конкурса и која уђу у ужи избор упућују се на 
проверу психофизичке способности у надлеж-
ну службу за послове запошљавања, а о дату-
му и времену провере психофизичке спосб-
ности биће обавештени од стране школе. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити поштом или лично, са назна-
ком „Пријава на конкурс” на адресу школе: ОШ 
„Анта Богићевић”, Јанка Веселиновића 6, 15300 
Лозница. Фотокопије које нису оверене од стра-
не надлежне установе неће бити узете у раз-
матрање, као ни неблаговремене и непотпуне 
пријаве. За додатне информације обратити се 
на телефон 015/882-178. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
Липница, Карађорђева 49

15341 Липнички Шор
тел. 015/860-709

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 122, 139. и 140. ст. 1. и 2. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 
88/2017 27/2018, - други закони, 10/19 и 6/20), 
односно: да има одговарајуће високо образо-
вање за наставника основне школе, педагога 
или психолога стечено на: 1) студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: а) студије другог степена из нау-

чне односно стручне области за одговарајући 
предмет односно групе предмета; б) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интерди-сциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће, научне 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; Лице из тачке 1) подтачка б) 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та. Изузетно ако се на конкурс не пријави ни 
један кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, дужност дирек-
тора школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140. ст. 3. 
Закона, за наставнике основне школе, односно 
лице са стеченим одговарајућим високим обра-
зовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије); студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем. да посе-
дује дозволу за рад (лиценцу) за наставника, 
или стручног сарадника; да је прошао обуку 
и има положен испит за директора установе 
(изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року од 
две године од ступања на дужност); да има нај-
мање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег високог образовања, односно 
најмање 10 година у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања ако се на конкурс 
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140. ст. 1. и 2. Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
што онемогућава рад у образовању; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидат је дужан да уз пријаву на 
конкурс приложи следеће доказе: 1) оригинал 
или оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; 2) оригинал или оверен 
препис/фотокопију дозволе за рад (лиценце) 
за наставника, васпитача или стручног сарад-
ника; 3) оригинал или оверен препис/фотоко-
пију уверења о положеном испиту за директо-
ра (пријава која не садржи ово уверење неће 
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат 
ће бити дужан да у законском року положи 
испит за директора); 4) оригинал или оверен 
препис /фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); 5) 
оригинал или оверен препис/фотокопију уве-
рења надлежног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак, донета наредба 
о спровођењу истраге, покренута оптужница 
или донето решење о одређивању притвора 
(не старије од 6 месеци); 6) оригинал или ове-
рен препис/фотокопију уверења привредног 
суда да кандидат није осуђиван за привредни 
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преступ у вршењу раније дужности (не старије 
од 6 месеци); 7) оригинал или оверен препис/
фотокопију уверења да кандидат није правос-
нажно осуђен за дела из члана 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (не старије од 6 месеци); 8) оригинал 
потврда о радном искуству - најмање 8 година 
рада на пословима образовања након стече-
ног одговарајућег образовања, (потврду издаје 
тренутни послодавац на основу увида у радну 
књижицу или доставити оверену копију радне 
књижице ако кандидат није у радном односу); 
9) оригинал или оверен препис/фотокопију 
уверења о знању српског језика (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику); 10) оригинал или оверен препис/фото-
копију извода из матичне књиге рођених на 
новом обрасцу; 11) фотокопију личне карте или 
очитана лична карта; 12) оригинал лекарског 
уверења (не старије од 6 месеци) да је канди-
дат психички, физички и здравствено способан 
да ради са децом и ученицима (доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду). Поред наведеног, кандидат треба да дос-
тави биографију са кратким прегледом кретања 
у служби и предлогом програма рада директо-
ра школе, као и доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора о раду кандидата (извештај 
просветног саветника, уколико постоји) и доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора 
школе и оцену спољашњег вредновања за кан-
дидата на конкурсу који је претходно обављао 
дужност директора школе. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Неоверене фотокопије се неће узимати 
у разматрање. Пријаве се достављају у року од 
(петнаест) 15 дана од дана објављивања кон-
курса непосредно у секретаријату школе или 
поштом на адресу:ОШ „Вук Караџић” Липни-
ца, Карађорђева бр. 49, 15341 Липнички Шор 
са назнаком „Конкурс за директора школе”. 
Кандидат који се пријављује на радно место 
директора школе попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и 
одштампани пријавни формулар приложити уз 
тражену документацију. Додатне информације 
о конкурсу могу се добити на телефон број: 
015/860-709. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР ТАСИЋ”
15307 Лешница, Браће Малетић 1

Стручни сарадник - педагог

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
за пријем у радни однос из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и то: 1. да има стечено одговарајуће образо-
вање, у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020) и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/19); 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да лице није правноснажном 
судском пресудом осуђивано 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 родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 обра-
зовно-васпитни рад. 

Чистач/ица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове за заснивање радног односа прописане 
чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и то: 1) да има одговарајуће 
образовање, 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима, 
3) да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, 4) да има држављан-
ство Републике Србије, 5) да зна српски језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 

Дефектолог - наставник  
- олигофренолог

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
за пријем у радни однос из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и то: 1. да има стечено одговарајуће образо-
вање, у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020) и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС„ 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19); 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да лице није правноснажном суд-
ском пресудом осуђивано 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 родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат мора да испуња-
ва услове у вези стручне спреме који су регули-
сани Правиликом о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача у 
основној школи за ученике са сметњама у раз-
воју и инвалидидтетом („Службени гласник РС - 
Просветни гласник” бр. 17/18) за рад на радном 
месту дефектолога-наставника-олигофреноло-
га. 

Наставник српског језика

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
за пријем у радни однос из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и то: 1. да има стечено одговарајуће образо-
вање, у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020) и Правилника о степе-

ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС„ 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19); 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да лице није правноснажном суд-
ском пресудом осуђивано 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 родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 обра-
зовно-васпитни рад. 

Наставник физичког  
и здравственог васпитања

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
за пријем у радни однос из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и то: 1. да има стечено одговарајуће образо-
вање, у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020) и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС„ 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19); 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да лице није правноснажном суд-
ском пресудом осуђивано 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 родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 обра-
зовно-васпитни рад. 

Наставник математике
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
за пријем у радни однос из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и то: 1. да има стечено одговарајуће образо-
вање, у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020) и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС„ 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19); 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да лице није правноснажном суд-
ском пресудом осуђивано 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 родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
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из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати уз попуњен пријавни 
формулар који преузимају са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја достављају и: 1. оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању; 2. доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду), 3. доказ о неосуђиваности за кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања и 
непостојању дискриминаторног понашања (уве-
рење из казнене евиденције МУП-а не старије 
од 6 месеци); 4. уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена копија); 5. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија); 
6. доказ о знању српског језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику). У току трајања поступка одлучи-
вања конкурсна комисија врши ужи избор кан-
дидата који се, у року од 8 дана од 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 
из ужег избора бити благовремено обавештени. 
Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити узете у разматрање. Својеручно 
потписане пријаве, са контакт подацима и са 
потребном документацијом доставити, лично 
или поштом, у затвореној коверти на адресу 
школе: Основна школа „Петар Тасић”, Лешница, 
Браће Малетић 1, 15307 Лешница, са назнаком 
„Конкурс за пријем у радни однос”. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Кандидати који не буду изабрани 
документацију могу преузети код секретара ОШ 
„Петар Тасић” Лешница. Ближе информације на 
број телефона: 015/840-380. 

ОШ „14. ОКТОБАР” ДРАГИНАЦ 
15311 Драгинац

тел. 015/854-042, 854-112

Наставник историје
50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставника 
предметне наставе - историја, треба да испуња-
ва услове из члана 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, и чланом 3. тач-
ка 9. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи и то: а) има одговарајуће високо обра-
зовање: професор историје, професор историје 
и географије, дипломирани историчар, мастер 
историчар, дипломирани историчар-мастер. 
Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани-мастер, треба да имају 
завршене основне академске студије историје; 
б) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; в) није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-

тављање малаолетног 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; г) има држављан-
ство Републике Србије; д) зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из тачке а), 
в), г), и д) достављају се уз пријаву, а доказ 
о испуњености услова из тачке б) ове одлуке 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 

Референт за правне, кадровске  
и административне послове

за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат за радно место референта 
за правне, кадровске и административне посло-
ве, треба да испуњава услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и то: а) има одговарајуће образовање: 
средња школа - економски или правни смер или 
завршена гимназија - IV степен стручне спре-
ме, знање рада на рачунару. б) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) није осуђивано правос-
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 малаолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из тачке 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. 

Чистачица (помоћно-технички 
послови)

у издвојеном одељењу у Јаребицама

УСЛОВИ: Кандидат за радно место чистачице 
(помоћно-технички послови), треба да испуња-
ва услове из члана 139. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и то: а) 
има одговарајуће образовање: oсновна шко-
ла - I степен стручне спреме. б) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) није осуђивано правос-
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 малаолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из тачке а), в), г) и д), достављају се уз пријаву, 
а доказ о испуњености услова из тачке б) ове 
одлуке прибавља се пре закључења уговора о 

раду. Уз пријавни формулар, који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развојка, кандидати дос-
тављају потребну документацију у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Конкурс 
спроводи Конкурсна комисија именована од 
стране директора школе. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЦРВЕНКАПА”

15318 Мали Зворник
Дринска 7

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора предшколске 
установе треба да испуњава услове прописане 
чланом 122, 139 и чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020): 1) да има одговарајуће 
високо образовање за васпитача или стручног 
сарадника: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије, мастер струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. 09. 2005. године; односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. 09. 2005. године; на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне студије, специјалистичке струковне) 
студијама у трајању од три године, или више 
образовање за васпитача; 2) да има лиценцу, 
односно дозволу за рад за васпитача односно 
стручног сарадника; 3) да има обуку и положен 
испит за директора установе; 4) има 8, однос-
но 10 година рада на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања, зависно од степена стручне спреме, у 
складу са прописима којима се уређује област 
образовања и васпитања; 5) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; 6) 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом утврђено дискри-
минаторно понашање; 7) да има држављанство 
Републике Србије; 8) да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Осим утврђивања испуњености услова за избор 
директора комисија цени и доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
- извештај просветног саветника. Уз пријав-
ни формулар кандидати су дужни да приложе 
следећу документацију: оверену фотокопију 
или препис дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу; потврду о дужини радног стажа 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци); оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених, доказ о знању српс-
ког језика (доказ је диплома издата на српском 
језику) уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику - уверење високош-
колске установе да зна српски језик као језик 
на којем се остварује васпитно-образовни рад; 
уверење односно извод из казнене евиденције 
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(уверење МУП-а) да нису осуђивани правос-
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 родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање (не ста-
рије од шест месеци); уверење основног суда 
да против кандидата није покренута истрага, 
нити је подигнута оптижница, односно да није 
покренут кривични поступак пред основним и 
вишим судом (не старији од шест месеци), уве-
рење надлежног привредног суда да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности (не 
старије од шест месеци); биографију са крат-
ким прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада директора предшколске уста-
нове; уколико се на конкурс пријавило лице 
које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (уколико није било 
стручно педагошког надзора пријава која не 
буде садржала овај доказ неће се сматрати 
непотпуном); лекарско уверење да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом (доставља се пре закљу-
чења уговора о раду на одрећено време); доказ 
о положеној обуци за директора, оверена фото-
копија уверења о положеном испиту за дирек-
тора (пријава која не буде садржала уверење 
о положеном испиту за директора, неће се 
сматрати непотпуном, али изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора, дужан 
је да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност). Рок за подношење прија-
ве на конкурс је петнаест (15) дана од дана 
објављивања конкурса у листу Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Сви заинтересовани кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Прија-
ва на конкурс обавезно садржи податке о кан-
дидату (име, презиме, адреса пребивалишта, 
контакт телефон). Пријава са потребном доку-
ментацијом подноси се у затвореној коверти са 
назнаком „Конкурс за директора предшколске 
установе” на адресу: Предшколска установа 
„Црвенкапа” Мали Зворник, Дринска 7, 15318 
Мали Зворник. Сва потребна обавештења могу 
се добити код секретара установе, на број теле-
фона 015/471-092. 

ОШ „СВЕТИ САВА”
15341 Липнички Шор, Маршала Тита 1

тел. 015/812-393
e-mail: os-lipnickisor@mts.rs 

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају имати четврти ниво 
образовања стечен након завршеног средњег 
стручног образовања - економске школе. Сви 
кандидати треба да испуњава услове прописа-
не чл. 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
27/2018, 10/2019 и 6/2020). Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 

технолошког развој а потребну документацију, 
заједно са пријавним формуларом достављају 
школи и то: уверење о држављанству (ориги-
нал 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; 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 поли-
цијске управе да лице није осуђивано правос-
нажном 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 дело при-
мања или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (ориги-
нал или оверену фотокопију не старију од 6 
месеци). Кандидати морају познавати рад на 
рачунару. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити поштом или лично у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса, са наз-
наком „Конкурс - не отварај” на адресу школе: 
ОШ „Свети Сава”, Маршала Тита 1, 15341 Лип-
нички Шор. Фотокопије које нису оверене од 
стране надлежне установе неће се узимати у 
разматрање, као ни неблаговремене и непот-
пуне пријаве. Телефон на који кандидати могу 
добити додатна објашњења је: 015/812-393. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„БОРИВОЈЕ Ж. МИЛОЈЕВИЋ”

Крупањ, Радничка 2

Обавештење

Конкурс за пријем у радни однос у Основну 
школу „Боривоје Ж. Милојевић” Крупањ, број 
193-1/2020 од 25. 02. 2020. године објављен 
у листу „Послови” дана 11. 03. 2020. годи-
не, започет пре доношења Одлуке о прогла-
шењу ванредног стања („Сл. гласник РС”, број 
31/20), Одлуке Владе Републике Србије о обус-
тави наставе у високошколским установама, 
средњим и основним школама и редовног рада 
установа предшколског васпитања и образо-
вања, 05 број: 53-2504/2020 од 15. марта годи-
не и инструкције Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја од 16. марта 2020. годи-
не, обустављен је Решењем о обустави бр. 303-
1/20 од 20. 03. 2020. године. Конкурс је трајао 
4 дана. На основу одлуке Народне скупштине 
о укидању ванредног стањана („Сл. гласник 
РС”, број 65/20), која је објављена 6. маја 2020. 
године и инструкције надлежног Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја број 
610-00-326/2020-04 од 12. 05. 2020. године, 
конкурс се наставља. Рок за пријаву на конкурс 
истиче 6. јуна 2020. године. 

ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ”
15300 Лозница, Гимназијска 5

тел. 015/875-923

Наставник хемије
за 60% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: професор 
хемије; дипломирани хемичар; дипломирани 
хемичар опште хемије; дипломирани хемичар 
за истраживање и развој; дипломирани хеми-
чар - смер хемијско инжењерство; дипломирани 

професор хемије - мастер; дипломирани хеми-
чар - 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 математике

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: профе-
сор математике; дипломирани математичар; 
дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене; дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику; дипломирани 
математичар - информатичар; дипломирани 
математичар - професор математике; дипло-
мирани математичар за математику економије; 
професор математике и рачунарства; дипло-
мирани математичар - астроном; дипломирани 
математичар - теоријска математика; дипломи-
рани математичар - примењена математика; 
дипломирани инжењер математике (са избор-
ним предметом основи геометрије); дипломи-
рани информатичар; дипломирани професор 
математике - мастер; дипломирани математи-
чар - мастер; дипломирани инжењер матема-
тике - мастер (са изборним предметом основи 
геометрије); професор математике - теоријско 
усмерење; професор математике - теоријски 
смер; мастер математичар; мастер професор 
математике; дипломирани професор матема-
тике и рачунарства - мастер из области мате-
матичких наука. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно заврше-
не основне академске студије на студијским 
програмима Математика или Примењена мате-
матика (са положеним испитом из предмета 
Геометрија или Основи геометрије). 

Наставник историје
за 65% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: професор 
историје; дипломирани историчар; дипломира-
ни историчар - мастер; мастер историчар; мас-
тер професор предметне наставе. Лица која су 
стекла академско звање мастер морају имати 
морају имати претходно завршене основне ака-
демске студије историје. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве из. чл. 139, 140, 142 и 143 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 88/2017); да испуњавају услове у 
погледу стручне спреме сходно Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимна-
зији („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 
13/2018). Уз пријавни формулар, који се пре-
узима са интернет странице Министарсва про-
свете, науке и технолошког развоја, кандида-
ти достављају потребну документацију у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија именована 
од стране директора школе, а избор се врши 
у складу са Законом о основама система обра-
зовања и васпитања. У поступку одлучивања у 
избору кандидата, кандидати изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Пријављени кандидати су дужни да 
уз пријаву доставе одређену документацију: 
попуњен и одштампан пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; ове-
рену фотокопију дипломе; доказ да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након доплими-
рања, од најмање 30 бодова, од којих најмање 
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по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са европским системом пре-
носа бодова (оригинал или оверена фотокопија 
потврде - уверење одговарајуће високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из психологије и педаго-
гије или оверена копија уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу). 
Ово образовање је наставник обавезан да стек-
не у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу; оверена фотокопија 
уверења о држављанству или оригинал (не ста-
рије од 6 месеци); оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених или оригинал (не 
старији од 6 месеци); доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способности 
за рад са ученицима, који кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду; доказ о позна-
вању српског језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад подноси кандидат који није 
стекао диплому на српском језику, а доказ о 
томе треба да буде издат од стране високош-
колске установе надлежне за издавање таквих 
докумената (оригинал или оверена фотоко-
пија); доказ из казнене евиденције МУП-а (ори-
гинал или оверена фотокопија) да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање. 
Пријаве се подносе на адресу школе у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАЋА РИБАР”
15317 Доња Борина, Батар бб

тел. 015/779-60-48

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа утврђених Законом 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), треба да испуњава услове утврђене 
Законом о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 - др. Закон, 10/2019 и 6/2020) (даље: 
Закон), односно да: има одговарајуће образо-
вање, основно образовање и васпитање (први 
степен стручне спреме); има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се може преузети на званичној интернет 

страници Министарства просвете науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије и потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи, у року од 
осам дана од дана објављивања конкурса. Уз 
пријавни формулар кандидат треба да достави 
следећу документацију: 1) доказ о држављан-
ству Републике Србије - оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству (не старије од 
6 месеци у односу на дан истека конкурса); 2) 
оригинал, оверен препис или оверену копију 
сведочанства о завршеном основном образо-
вању и васпитању односно о завршеној основ-
ној школи; 3) доказ из казнене евиденције МУП 
Републике Србије, да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које му је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као ни за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за кога није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна срп-
ски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се може преузети на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије 
и потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају шко-
ли, у року од осам дана од дана објављивања 
конкурса. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је осам дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве се 
могу предати поштом или непосредно на адре-
су: ОШ „Браћа Рибар”, Батар бб, 15317 Доња 
Борина. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор. Конкурсна комисија 
утврђује благовременост и потпуност пријава 
на конкурс и испуњеност законских услова за 
пријем у радни однос. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступка. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима, а потом са кан-
дидатима са листе обавља разговор. Разговор 
се заказује телефонским путем, после чега се 
кандидату шаље писмени позив, електронском 
поштом или препорученом пошиљком. После 
обављеног разговора Конкурсна комисија доно-
си решење о избору кандидата у року од одам 
дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Додатне информације о конкурсу могу 
се добити од секретара школе, телефоном: 
015/779-60-48 или путем електронске поште: 
osbracaribar@mts.rs. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
15300 Лозница, Филипа Кљајића 45

тел/факс: 015/877-202

На основу Уредбе о примени рокова у управним 
поступцима за време ванредног стања („Служ-
бени 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. године доноси се следеће обавештење: 
обавештавају се сви заинтересовани кандида-
ти да се рок за пријаву кандидата на конкурс 
објављен у публикацији послови бр. 872 од 11. 

03. 2020. године за пријем 1 извршиоца у рад-
ни однос на неодређено време на радно место 
наставник технике и технологије 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. године. 

СРЕДЊА ШКОЛА
15318 Мали Зворник, Краља Петра Првог 12

тел. 015/471-003 
e-mail: sskolamz@gmail.com

Наставник математике

Наставник хемије

Наставник физике
65% радног времена

Наставник српског језика  
и књижевности

67% радног времена

УСЛОВИ: За наведене наставнике може бити 
изабрано лице које је стекло одговарајуће 
(високо образовање прописано чланом 140 
став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања, високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена - мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије, по пропису који уређује 
високо образовање или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. 09. 2005. године); да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; држављанство Републике Србије; 
да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела против полне слободе, 
против поправног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање, позна-
вање српског језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад; уверење из казнене еви-
денције МУП-а да кандидат није осуђиван за 
кривична дела прописана чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
Рок запријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Уз 
пријаву на конкурс кандидати подносе следећа 
документа: краћу биографију оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању (оверене 
копије не могу бити старије од шест месеци од 
дана подношења пријаве), доказ о држављан-
ству, односно извод из матичне књиге рођених, 
уверење о некажњавању (не старије од шест 
месеци). Пријаве се достављају на адресу са 
назнаком „Конкурс за наставника”: Средња 
школа, Краља Петра Првог 12, 15318 Мали 
Зворник. Ближа обавештења могу се добити на 
телефон: 015/471-003, сваког радног дана од 8. 
00 до 14. 00 часова, код секретара школе. 

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве предвиђене чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” број 88/2017, 27/2018 и 10/2019), Правил-



   |  Број 883 | 27.05.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs144 
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ником о организацији и систематизацији посло-
ва у Средњој школи у Малом Зворнику, односно 
да поседују: 1. основно образовање, 2. психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; 3. држављанство Републике Србије; 
4. да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију. Уз пријаву 
на конкурс кандидати достављају: извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија, не старија од 6 месеци), уве-
рење о држављанству (оригинал или оверана 
фотокопија, не старија од 6 месеци), лекарско 
уверење о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старија од 6 
месеци), диплома о стеченом образовању (ори-
гинал или оверена копија, не старија од 6 месе-
ци), доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања (оргинал или 
оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), 
уверење из казнене евиденције МУП-а да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела прописа-
на чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве на конкурс неће 
се разматрати. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицимс, 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Пријаве доставити лично или путем 
поште на адресу: Средња школа, Краља Петра 
Првог 12, 15318 Мали Зворник, са назнаком „За 
конкурс за радно место чистачице”. Све инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе на број телефона 015/471-003, радним 
даном од 08. 00 до 14. 00 часова. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ЖИКИЦА ЈОВАНОВИЋ ШПАНАЦ”

15313 Бела Црква 

Стручни сарадник педагог

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве предвиђене чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019 и 6/20), односно: да испуња-
вају услове предвиђене чл. 140-142 Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
да у погледу стручне спреме испуњавају усло-
ве у складу са 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, 11/2019 и 2/20), односно: (1) 
професор педагогије; (2); дипломирани педагог 
- општи смер или смер опште педагогије; (3) 
дипломирани школски педагог - психолог; (4) 
дипломирани педагог; (5) дипломирани педагог 
- мастер (6) мастер педагог. 

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве предвиђене чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019 и 6/20), односно: да имају 
одговарајуће образовање - основно образо-
вање (у складу Правилником о организацији и 

систематизацији послова ОШ „Жикица Јовано-
вић Шпанац” Бела Црква, и у складу са Уредбом 
о каталогу радних места у јавним службама и 
других организација у јавном сектору „Сл. глас-
ник РС” бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018). 

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве предвиђене чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019 и 6/20), односно: да испуња-
вају услове предвиђене чл. 140-142 Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
да у погледу стручне спреме испуњава усло-
ве у складу са 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, 11/2019 и 2/20), односно да 
је професор математике, дипломирани мате-
матичар, дипломирани математичар за тео-
ријску математику и примене, дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар - информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипло-
мирани математичар за математику економије, 
професор информатике - математике, дипло-
мирани математичар - астроном, дипломирани 
математичар - примењена математика, дипло-
мирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математи-
чар, мастер професор математике, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор 
физике и математике, мастер професор инфор-
матике и математике, дипломирани професор 
математике-мастер, дипломирани математи-
чар - мастер, дипломирани инжењер матема-
тике - мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани математичар - про-
фесор 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 информа-
тичар, 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 про-
грамима из области математике или примење-
не математике (са положеним испитом из пред-
мета геометрија или основи геометрије) или 
двопредметне наставе математике и физике 
односно математике и информатике. Канди-
дат треба да испуни и следеће услове (важи 
за сва радна места): да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање или злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе , 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање, да је држављанин 
Републике Србије, да зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад, као и да 
се против њега не води истрага ни кривични 

поступак. Кандидати уз пријавни формулар 
прилажу: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању (кандидат који је стекао одго-
варајуће високо образовање по прописима који 
уређују високо образовање од 10. септембра 
2005. године, доставља и оверену фотокопију 
дипломе о завршеним студијама првог степе-
на), односно оверену фотокопију сведочанства 
о завршеној основној школи (за радно место 
чистачица), уверење или потврду о неосуђива-
ности за горе наведена кривична дела и да није 
утврђено дискриминаторно понашање, које 
издаје надлежна полицијска управа (не старије 
од 6 месеци); доказ да кандидат има образо-
вање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова од којих најмање 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова (оригинал или оверена копија 
потврде-уверења високошколске установе о 
броју остварених бодова, односно положеним 
испитима из психологије и педагогије или ове-
рена копија уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу). За оне који 
не поседују ово образовање, Закон о основама 
система образовања и васпитања у чл. 142 ст. 
2 предвиђа да ово образовање обавезно стекну 
у року од једне, највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу (доставља кандидат за рад-
но место стручног сарадника педагога и настав-
ника математике); потврду или уверење да се 
против кандидата не води истрага ни кривич-
ни поступак издата од стране надлежног суда 
(не старије од 6 месеци); оригинал извод из 
матичне књиге рођених, оригинал уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци), 
кандидати који образовање нису стекли на срп-
ском 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 обра-
зовању на српском језику или оверена фото-
копија уверења односно потврде о положеном 
испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе, биографија. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
налази на званичном интернет сајту Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, и 
одштампан формулар уз наведену документа-
цију достављају на адресу: ОШ „Жикица Јова-
новић Шпанац”, Бела Црква, 15313 Бела Црква 
у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови” са назнаком за које 
радно место се пријављују. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор, у року 
од 8 дана биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење 
о здравственој способности, не старије од шест 
месеци. Све додатне информације о конкурсу 
могу се добити у секретаријату школе, на број: 
015/591-003. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
15300 Лозница, Филипа Кљајића 45

тел. 015/877-202

Наставник математике
у ИО Зајача, са 88,88% радног времена

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 одго-
варајуће образовање у складу са чл. 140. и чл. 
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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 - Про-
светни”, 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 рад-
ни однос, односно да у радни однос у устано-
ви може да буде примљено лице, под условима 
прописаним законом и то ако: 1) има одгова-
рајуће образовање; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђиван 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављан-
ство 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 закљу-
чења уговора о раду. У складу са чланом 142 
став 1 и 2 Закона, обавезно образовање лица 
из члана 140. овог закона је образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са 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 настав-
ника математике могу обављати лица која су 
стекла звање: професор математике; дипломи-
рани математичар; дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене; дипломи-
рани математичар за рачунарство и информати-
ку; дипломирани математичар - информатичар; 
професор математике и рачунарства;дипломи-
рани математичар за математику економије; 
професор информатике - математике; дипло-
мирани математичар - астроном; дипломирани 
математичар - примењена математика; дипло-
мирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије); 
дипломирани информатичар; мастер математи-
чар; мастер професор математике; мастер про-
фесор математике и физике; мастер професор 
математике и информатике; мастер професор 
физике и математике; мастер професор инфор-
матике и математике; дипломирани професор 
математике-мастер; дипломирани математи-
чар - мастер; дипломирани инжењер матема-
тике - мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије); дипломирани математичар - про-
фесор 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 информа-

тичар; 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 про-
грамима из области математике или примењене 
математике (са положеним испитом из предме-
та геометрија или основи геометрије) или двоп-
редметне наставе математике и физике однос-
но математике и информатике. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се може наћи на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са пријавним формуларом и кратком 
биографијом достављају школи и то: уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених (са холограмом или овере-
на 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 - дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду; извод из казнене евиденције МУП 
-а надлежне полицијске управе да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (оригинал или оверену фотоко-
пију не старију од 6 месеци); потврду одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика (само канди-
дати 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 
„Вук Караџић”, Филипа Кљајића 45, 15300 Лоз-
ница. Фотокопије које нису оверене од стра-
не надлежне установе неће се узимати у раз-
матрање као и неблаговремене и непотпуне 
пријаве. Телефон школе 015/877-202. 

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „КАДИЊАЧА”

15300 Лозница, Генера Јуришића 1
тел. 015/878-740

Оглас објављен 19. 02. 2020. године у публика-
цији „Послови” поништава се за радно место: 
наставник математике. 

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

15300 Лозница, Генерала Јуришића 5

Наставник гитаре
2 извршиоца

Наставник гитаре
70% радног времена

Наставник клавира

Наставник клавира
60% радног времена

Наставник виолончела
80% радног времена

Корепетитор
70% радног времена

Наставник виолине
70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове из чл. 139, 140 и 142. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019 , 27/18 - др. закони и 6/2020). Сте-
пен и врста образовања мора бити у складу 
са чланом 2. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника у основној музичкој 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 18/13, 2/17, 9/19 и 1/20), као и у складу са 
чланом 27. Правилника о организацији и систе-
матизацији послова у Основној музичкој шко-
ли „Вук Караџић” у Лозници бр. 338. од 14. 09. 
2018. године. Кандидат мора: 1. да има одго-
варајуће образовање у складу са чланом 140. 
и 142. Закона о основама система образовања 
и васпитања; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик. 

ОСТАЛО: Кандидати подносе попуњен пријав-
ни формулар преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Уз попуњен пријавни фор-
мулар, кандидати у оригиналу или овереној 
фотокопији, прилажу и: диплому о стеченом 
одговарајућем образовању, доказ о неосуђива-
ности за кривична дела и о непостојању дис-
криминаторног понашања сагласно члану 139. 
ст. 1. тачка 3. ЗОСОВ, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), извод из матич-
не књиге рођених, доказ о знању српског јези-
ка, за кандидате који нису на српском језику 
стекли одговарајуће образовање. Пре закљу-
чења уговора о раду, кандидати подносе и 
доказ о испуњености услова из члана 139. ст. 
1. тачка 2. Закона о основама система образо-
вања и васпитања (да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима). Рок за подношење пријава је осам 
дана од дана објављивања конкурса. Сва дос-
тављена документа не могу бити старија од 6 
месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве се подносе секре-
таријату ОМШ „Вук Караџић” у Лозници, Гене-
рала Јуришића 5, или се шаљу поштом, обавез-
но са повратницом, уз назнаку „За конкурс”. 

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
50% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 27/18 
- др. закони и 6/2020) и члана 27. Правилни-
ка о организацији и систематизацији послова 
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у Основној музичкој школи „ Вук Караџић” у 
Лозници бр. 338. од 14. 09. 2018. год. Канди-
дат мора: 1. да има одговарајуће образовање 
из научне области економије стечено на основ-
ним академским студијама уобиму 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, на основим студијама у трајању 
од најмање четири године по прописима који 
су уређивали високо образовање до септем-
бра 2005. године, 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. најмање јед-
на година радног искуства у струци; 5. да има 
држављанство Републике Србије; 6. да зна срп-
ски језик. 

ОСТАЛО: Кандидати подносе попуњен пријав-
ни формулар преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Уз попуњен пријавни фор-
мулар, кандидати у оригиналу или овереној 
фотокопији, прилажу и: диплому о стеченом 
одговарајућем образовању, доказ о неосуђива-
ности за кривична дела и о непостојању дис-
криминаторног понашања сагласно члану 139. 
ст. 1. тачка 3. ЗОСОВ, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), извод из матич-
не књиге рођених, доказ о знању српског јези-
ка, за кандидате који нису на српском језику 
стекли одговарајуће образовање. Пре закљу-
чења уговора о раду, кандидати подносе и 
доказ о испуњености услова из члана 139. ст. 
1. тачка 2. Закона о основама система образо-
вања и васпитања (да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима). Рок за подношење пријава је осам 
дана од дана објављивања конкурса. Сва дос-
тављена документа не могу бити старија од 6 
месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве се подносе секре-
таријату ОМШ „Вук Караџић” у Лозници, Гене-
рала Јуришића 5 или се шаљу поштом, обавез-
но са повратницом, уз назнаку „За конкурс”. 

Стручни сарадник - педагог

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве из чл. 139, 140 и 142. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 
27/18 - др. закони и 6/2020), члана 6. Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС“, бр. 11/21012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017), члана 27. 
Правилника о организацији и систематиза-
цији послова у Основној музичкој школи „Вук 
Караџић” у Лозници бр. 338. од 14. 09. 2018. 
год. Кандидат мора: 1. да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 и 142 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. зако-
ни, 10/19, 27/18 - др. закони и 6/20), настав-
ник, васпитач и стручи сарадник је лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање 1.) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то:1. студије другог 

степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предме-
та, 2. студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање 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 одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик. 

ОСТАЛО: Кандидати подносе попуњен пријав-
ни формулар преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Уз попуњен пријавни фор-
мулар, кандидати у оригиналу или овереној 
фотокопији, прилажу и: диплому о стеченом 
одговарајућем образовању, доказ о неосуђива-
ности за кривична дела и о непостојању дис-
криминаторног понашања сагласно члану 139. 
ст. 1. тачка 3. ЗОСОВ, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), извод из матич-
не књиге рођених, доказ о знању српског јези-
ка, за кандидате који нису на српском језику 
стекли одговарајуће образовање. Пре закљу-
чења уговора о раду, кандидати подносе и 
доказ о испуњености услова из члана 139. ст. 
1. тачка 2. Закона о основама система образо-
вања и васпитања (да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима). Рок за подношење пријава је осам 
дана од дана објављивања конкурса. Сва дос-
тављена документа не могу бити старија од 6 
месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве се подносе секре-
таријату ОМШ „Вук Караџић” у Лозници, Гене-
рала Јуришића 5 или се шаљу поштом, обавез-
но са повратницом, уз назнаку „За конкурс”. 

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат мора: 1. да има одгова-
рајуће образовање - I степен стручне спреме, 
завршена основна школа; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик. 

ОСТАЛО: Кандидати подносе попуњен пријав-
ни формулар преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Уз попуњен пријавни фор-
мулар, кандидати у оригиналу или овереној 
фотокопији, прилажу и: диплому о стеченом 
одговарајућем образовању, доказ о неосуђива-
ности за кривична дела и о непостојању дис-
криминаторног понашања сагласно члану 139. 
ст. 1. тачка 3. ЗОСОВ, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), извод из матич-
не књиге рођених, доказ о знању српског јези-
ка, за кандидате који нису на српском језику 
стекли одговарајуће образовање. Пре закљу-
чења уговора о раду, кандидати подносе и 
доказ о испуњености услова из члана 139. ст. 
1. тачка 2. Закона о основама система образо-
вања и васпитања (да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима). Рок за подношење пријава је осам 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве се подносе секретаријату ОМШ „Вук 
Караџић” у Лозници, Генерала Јуришића 5 или 
се шаљу поштом, обавезно са повратницом уз 
назнаку „За конкурс”. 

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА 
15300 Лозница, Трг Јована Цвијића 4

Поништава се у целости конкурс за пријем у 
радни однос на радном месту наставника: А) 
Наставник угоститељске групе предмета – про-
фесионална пракса (практичн и блок наста-
ва) на неодређено време са непуним радним 
временом од 60% од пуног радног времена Б) 
Наставник историје на неодређено време са 
непуним радним временом од 50% од пуног 
радног времена, В) Наставника економске гру-
пе предмета на неодређено време са непуним 
радним временом од 50% од пуног радног вре-
мена, објављен у листу „Послови” Национал-
не службе за запошљавање дана 20. 05. 2020. 
године. Конкурс се поништава из разлога што 
је дошло до грешке приликом одређивања про-
цента радног ангажовања. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ПЕТАР ВРАГОЛИЋ” 

15320 Љубовија, Јована Цвијића 1

Наставник руског језика

Наставник математике

Стручни сарадник - логопед школе

Стручни сарадник – дефектолог

УСЛОВИ: VII/1степен стручне спреме. Канди-
дат, поред општих услова предвиђених Законом 
о раду, треба да испуњава и услове из члана 
139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/17, 
27/18, 10/19, 6/20). Степен и врста образовања 
морају бити у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и сручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник” број 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 3/17, 13/18, 11/19). Кандидат мора да 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и медотичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, и складу са европским систе-
мом преноса бодова. Кандидат који нема обра-
зовање из члана 142. ст. 1. обавезан је да ово 
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образовање стекене у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу, сходно 
члану 142. ст. 2 Закона. Кандидат треба: 1. да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 2. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 3. да има држављанство Републике 
Србије; 4. да зна језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад - српски језик. Кандидати 
попуњавају формулар за пријаву на конкурс 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и 
одштампан, заједно са потребном документа-
цијом о испуњености услова достављају шко-
ли. Уз пријавни формулар и кратку биографију 
кандидати подносе и одговарајућу документ-
цију: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању образовању (овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном факултету 
-кандидати који су завршили основне студије од 
најмање четири године по прописима који су 
уређивали виоко образовање до 10. септембра 
2005. године); или оверену фотокопију дипломе 
о завршеним основним академским студијама 
првог степена и дипломе о завршеним студија-
ма другог степена -за кандидате који су завр-
шили студије по прописима који су уређивали 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године); оригинал или оверена фотоко-
пија потврде-уверења одговарајуће високош-
колске установе о бројуостварених бодова, 
односно положеним испитима из психологије и 
педагогије или оверена копија уверења о поло-
женом стручном испиту , односно испиту за 
лиценцу, уверење о држављанству (не стрије 
од 6 месеци) –оригинал или оверена фотоко-
пија, извод из матичне књиге рођених- ори-
гинал или оверена фотокопија, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о неосуђиваности 
за горе наведена кривична дела, кандидат који 
није стекао образовање на српском језику дос-
тавља доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе, конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе. За кандидате који 
уђу у ужи избор обавезна је претходна психо-
лошка процна способности за рад са децом и 
ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду доставља уве-
рење о здравственој способности, не старије од 
6 месеци. Сва документа се прилажу у ориги-
налу или овереним фотокопијама. Пријава на 
конкурс треба да садржи актуелни број фикс-
ног или мобилног телефона и тачну адресу 
пребивалишта. Пријаве са доказима о испуње-
ним условима конкурса се достављају лично 
или на адресу: Основна школа „Петар Враго-
лић”-Љубовија, Јована Цвијића 1, Љубовија 
15320, у року од 8 дана од дана објављивања у 
листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити теле-
фоном на број 015/561-869.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ПЕТАР ВРАГОЛИЋ”

15320 Љубовија, Јована Цвијића 1

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник историје
са 65% радног времена

Чистачица
са 70% радног времена

УСЛОВИ: VII/1степен стручне спреме. Канди-
дат, поред општих услова предвиђених Законом 
о раду, треба да испуњава и услове из члана 
139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/17, 
27/18, 10/19, 6/20). Степен и врста образовања 
морају бити у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и сручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник” број 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 3/17, 13/18, 11/19). Услови за пријем 
чистачице су: први степен стручне спреме, 
односно завршена основна школа у складу са 
Правилником о организацији и систематизацији 
послова у ОШ „Петар Враголић” Љубовија. Кан-
дидат 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 медотичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, и складу са европ-
ским системом преноса бодова. Кандидат који 
нема образовање из члана 142. ст. 1. обавезан 
је да ово образовање стекене у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу, сходно члану 142. ст. 2 Закона. Услови за 
све кандидате: 1. Да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 3. Да има држављанство 
Републике Србије; 4. Да зна језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад - српски језик. 
Кандидати попуњавају формулар за пријаву 
на конкурс на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и одштампан, заједно са потребном 
документацијом о испуњености услова дос-
тављају школи. Уз пријавни формулар и кратку 
биографију кандидати подносе и одговарајућу 
документцију: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању образо-
вању (оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном факултету -кандидати који су завршили 
основне студије од најмање четири године по 
прописима који су уређивали виоко образовање 
до 10. септембра 2005. године); или оверену 
фотокопију дипломе о завршеним основним 
академским студијама првог степена и дипломе 
о завршеним студијама другог степена -за кан-
дидате који су завршили студије по прописима 
који су уређивали високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године); оригинал или 

оверена фотокопија потврде-уверења одгова-
рајуће високошколске установе о бројуоства-
рених бодова, односно положеним испитима 
из психологије и педагогије или оверена копија 
уверења о положеном стручном испиту , однос-
но испиту за лиценцу, уверење о држављанству 
(не стрије од 6 месеци) –оригинал или оверена 
фотокопија, извод из матичне књиге рођених- 
оригинал или оверена фотокопија, оригинал 
или оверену фотокопију уверења о неосуђи-
ваности за горе наведена кривична дела, кан-
дидат који није стекао образовање на српском 
језику доставља доказ да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе, онкурс спроводи конкур-
сна комисија коју именује директор школе. За 
кандидате који уђу у ужи избор обавезна је 
претходна психолошка процна способности за 
рад са децом и ученицима коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о здравственој способности, 
не старије од 6 месеци. Сва документа се при-
лажу у оригиналу или овереним фотокопијама. 
Пријава на конкурс треба да садржи актуелни 
број фиксног или мобилног телефона и тачну 
адресу пребивалишта. Пријаве са доказима о 
испуњеним условима конкурса се достављају 
лично или на адресу: Основна школа „Петар 
Враголић”-Љубовија, Јована Цвијића 1, Љубо-
вија 15320, у року од 8 дана од дана објављи-
вања у листу „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити телефоном на број 015/561-869. 

НИШ

ОШ „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ” 
КАМЕНИЦА

18204 Горњи Матејевац
тел. 018/4553-306

Наставник разредне наставе
за рад у комбинованом одељењу  

од 2 разреда

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и 
то ако: има одговарајуће образовање - у складу 
са чл. 140, 142, 143 и 144 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи; има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1. тач. 1), 3)-5) овог чла-
на саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Уз одштампан 
и читко попуњен пријавни формулар (налази 
се на сајту Министарства просвете) достави-
ти: писану биографију, оверену копију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, оверену копију 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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додатка дипломи са подацима о положеним 
испитима, оверену копију уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци), оверена копија извода из матичне књиге 
рођених, потврду о некажњавању надлежне 
полицијске управе (не старију од 1 месеца), 
очитану личну карту, доказ о познавању српс-
ког 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 дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. У току 
трајања поступка одлучивања о избору канди-
дата, конкурсна комисија врши ужи избор кан-
дидата, који се, у року од 8 дана од дана истека 
рока за подношење пријава упућују на претход-
ну проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима коју врши Национална 
служба за запошљавање, о чему ће кандида-
ти бити благовремено обавештени. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова за 
пријем у радни однос достављају се на горе-
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс”, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. 

ОШ „ИВАН ВУШОВИЋ”
37215 Ражањ, Новоражањска 42

тел. 037/3841-112

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: На основу Правилника о стручном 
спреми наставника и стручних сарадника у 
основним школама („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/1013, 2/2016, 10/2016, 
2/17, 3/17 и 13/18 и 11/19), послове наставника 
наставника разредне наставе може да обавља: 
професор разредне наставе, професор педаго-
гије са претходно завршеном педагошком ака-
демијом 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. Поред општих усло-
ва предвиђених чланом 24, 26 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61, 54/09, 
32/13 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), за наведено 
радно место кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139, 140. и 142. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) 
и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/2018 и 11/2019), односно да: поседује одго-
варајуће високо образовање: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односне групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких 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) подтач-
ка (2) овог члана мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета. Да кандидат 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 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад; 
извод из матичне књиге рођених са холограмом 
(оригинал или оверену фотокопију). Обавезно 
образовање лица из члана 140. овог закона 
је образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи у складу са Европским систе-
мом преноса бодова (доказ-уверење надлежне 
установе). Образовање из става 1. овог чла-
на, 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. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи и то: ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном високом образовању, оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству (доказ 
не старији од 6 месеци), оригинал или оверену 
фотокопију доказа да нису осуђивани правнос-
нажном 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (оргинал 
или оверена фотокопија уверења полицијске 
управе Министарства унутрашних послова и 
надлежног суда, не старији од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених са холограмом (ори-
гинал или оверену фотокопију) и радну био-
графију. У поступку одлучивања о избору кан-
дидата, конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата који се упућују на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступ-
ка. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса на горенаведену адресу, 
са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос 
на радно место наставника разредне наставе”. 
Непотпуна и неблаговремена документација 
неће се разматрати. 

ОШ „ЋЕЛЕ КУЛА”
18000 Ниш, Радних бригада 28

Обавештење о продужењу рока за подно-
шење пријава за конкурс на основу инструк-
ције Министарства просвете науке и технолош-
ког развоја. Продужава се рок за подношење 
пријава на конкурс објављен 18. 03. 2020. годи-
не у публикацији „Послови”. Имајући у виду да 
је током периода предвиђеног за подношење 
пријава на објављени конкурс школе ступи-
ла на снагу Одлука о проглашењу ванредног 
стања („Службени гласник РС”, бр. 29/20), кон-

курс је прекинут, те су за подношење пријаве 
преостала осам дана. Рок за пријављивање на 
конкурс је осам дана од дана објављивања овог 
Обавештења у публикацији „Послови”. 

ОШ „КРАЉ ПЕТАР”
18000 Ниш, Војводе Путника 1

Обавештење о продужењу рока за подно-
шење пријава за конкурс на основу инструк-
ције Министарства просвете науке и технолош-
ког развоја. Продужава се рок за подношење 
пријава на конкурс објављен 18. 03. 2020. годи-
не у публикацији „Послови”. Имајући у виду да 
је током периода предвиђеног за подношење 
пријава на објављени конкурс школе ступи-
ла на снагу Одлука о проглашењу ванредног 
стања („Службени гласник РС”, бр. 29/20), кон-
курс је прекинут, те су за подношење пријаве 
преостала осам дана. Рок за пријављивање на 
конкурс је осам дана од дана објављивања овог 
Обавештења у публикацији „Послови”. 

ОШ „ЦАР КОНСТАНТИН”
18000 Ниш, Великотрновска 4

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: професор разредне наставе, профе-
сор педагогије са претходно завршеном педа-
гошком академијом или учитељском школом, 
професео разредне наставе и енглеског језика 
за основну школу, мастер учитељ, дипломирани 
учитељ - мастер, професор разредне наставе и 
ликовне културе за основну школу. 

Наставник предметне наставе  
- наставник српског језика

УСЛОВИ: професор српског језика и књижев-
ности, професор српског језика и књижевности 
са општом лингвистиком, професор српске 
књижевности и језика, професор српске књи-
жевности и језика са општом књижевношћу, 
дипломирани филолог српског језика са јуж-
нословенским језицима, дипломирани филолог 
српске књижевности са јужнословенским књи-
жевностима, професор, односно дипломирани 
филолог за српскохрватски језик и југословен-
ску књижевност, професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску књижевност и 
српскохрватски језик, професор српскохрват-
ског језика и опште лингвистике, професор 
за српскохрватски језик са јужнословенским 
језицима, професор српскохрватског језика са 
источним и западним словенским језицима, 
професор српскохрватског језика и југословен-
ске књижевности за наставу у школама у којима 
се образовно-васпитни рад изводи на мађарс-
ком, односно русинском или румунском језику, 
професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску и општу књижевност, професор 
југословенске књижевности са страним јези-
ком, 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 књи-
жевности, дипломирани компаратиста, мастер 
филолог (студијски програми: Српски језик и 
књижевност, Српска књижевност и језик, Срп-
ска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија (српски језик и лингвистика), Срп-
ска књижевност и језик са компаратистиком), 
мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програми: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књижевност 
и језик са општом књижевношћу, Српски језик, 
Српска књижевност, Српска филологија (српски 
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језик и лингвистика), Српска филологија (срп-
ски језик и књижевност), Филологија, модули: 
Српски језик и Српски језик и компаративна 
књижевност, Компаративна књижевност са 
теоријом књижевности), професор српскохрват-
ског језика и књижевности; мастер филолог из 
области филолошких наука; професор југосло-
венске књижевности и српског језика; мастер 
професор предметне наставе (претходно завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет). 

Наставник предметне наставе  
- наставник немачког језика

са 77,80% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани 
филолог за немачки језик и књижевност; мас-
тер филолог (студијски програм или главни 
предмет/профил немачки језик); мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет/профил немачки језик); 
мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм језик, књижевност и култура); 
мастер професор предметне наставе (предход-
но завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет). У радни однос ради обављања посла 
наставника разредне наставе и наставника пре-
дметне наставе, може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: Учесник конкур-
са, поред општих услова предвиђених Законом 
о раду („Службени гласник Републике Србије”, 
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017), тре-
ба 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 
(„Службени гласник Републике Србије”, број 
88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019 и 6/2020, 
у даљем тексту: Закон) и услове из Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник Републике Србије - Просветни глас-
ник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) 
и то: да је стекло одговарајуће високо обра-
зовање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе 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 обра-
зовање 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 пред-
мет, односно групу предмета. Обавезно образо-
вање 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 Европс-
ким системом преноса бодова (који је обавезан 
да стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; да није осуђиван да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 

и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но 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 испуње-
ности услова из тачке 1), 3) - 5) саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. 

Чистачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме: завршена 
основна школа. 

ОСТАЛО: По расписаном конкурсу кандидат 
треба да поднесе: попуњени пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; 
оригинал или оверена фотокопија извода из 
МКР за кандидате који су променили прези-
ме, односно име после издавања дипломе; 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије, не старије 
од шест месеци; оригинал доказа надлежне 
Полицијске управе да није осуђиван правос-
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 родоскнавнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (ориги-
нал не старији од 30 дана); оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, а за лица којима још није издата диплома 
оверену фотокопију уверења о стеченом одго-
варајућем образовању; оверену фотокопију 
дипломе о завршеној педагошкој академији или 
учитељској школи (само учесник конкурса, про-
фесор педагогије, који има претходно завшену 
педагошку академију или учитељску школу); 
оверену копију дипломе о завршеним студија-
ма првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета (само учесник конкурса који има 
завршене 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); ове-
рену фотокопију уверења надлежне високош-
колске 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 Европ-
ским системом преноса бодова (кандидат који 
је образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стекао на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломи-
рања); оверену фотокопију уверења надлежне 
високошколске установе о положеним испитима 
из педагогије и психологије, односно оверену 

фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту односно испиту за лиценцу (кандидат 
који је у току студија положио испит из педа-
гогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу); оверену 
фотокопију потврде одговарајуће високошкол-
ске установе о положеном испиту из српског 
језика (само кандидат који одговарајуће обра-
зовање није стекао на српском језику). Уколико 
учесник конкурса не достави доказе из тачке 8) 
и 9) 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. У поступку одлучивања о 
избору кандидата конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова за пријем у радни однос из 
члана 139. Закона, врши ужи избор кандида-
та које упућује на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. У року од осам 
дана од дана добијања резултата психолош-
ке процене способности за рад са ученицима, 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, обавља разго-
вор 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, дос-
тавља уверење о психичној, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у часопису Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Пријаве 
достављати на горенаведену адресу, лично или 
поштом. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на број телефона: 018/538-355. Небла-
говремене, непотпуне и неисправне пријаве се 
неће узети у разматрање. Термини изражени у 
овим тексту у граматичком мушком роду под-
разумевају природни женски и мушки род лица 
на која се односе. 

СТРУЧНА ШКОЛА  
„ДУШАН ТРИВУНАЦ ДРАГОШ”
18360 Сврљиг, Гордане Тодоровић 2

тел. 018/821-010

Наставник математике
са 88,88% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у 
радни однос утврђених у члану 24 став 1 Зако-
на о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 -аутентично тумачење), 
кандидат треба да испуњава и услове утврђе-
не у чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (даље: 
Закон): да има одговарајуће образовање, и то 
високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); или високо 
образовање на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Наставник, васпитач и струч-
ни сарадник мора имати образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
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стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Образо-
вање из става 1 наставник, васпитач и струч-
ни 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. Наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада у предметној настави из 
математике могу да изводе лица која имају 
одговарајуће образовање према Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника опште-
образовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Сл. гласник 
РС - Просветни гласники”, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019), послове 
наставника математике може да обавља: про-
фесор математике; дипломирани математичар; 
дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене; дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику; дипломирани 
математичар - информатичар; дипломирани 
математичар - професор математике; дипло-
мирани математичар за математику економије; 
професор математике - теоријско усмерење; 
професор математике - теоријски смер; про-
фесор математике и рачунарства; професор 
информатике - математике; професор хемије - 
математике; професор географије - математи-
ке; професор физике - математике; професор 
биологије - математике; дипломирани матема-
тичар - астроном; дипломирани математичар 
- теоријска математика; дипломирани матема-
тичар - примењена математика; дипломирани 
математичар - математика финансија; дипло-
мирани инжењер математике (са изборним 
предметом Основи геометрије); дипломирани 
информатичар; дипломирани професор мате-
матике - мастер; дипломирани математичар - 
мастер; мастер математичар; мастер професор 
математике; мастер професор информатике и 
математике. Лице из тачке 13) овог члана које 
је стекло академско звање мастер мора имати 
претходно завршене основне академске студије 
на студијским програмима Математика или При-
мењена математика (са положеним испитом из 
предмета Геометрија или Основи геометрије). 
Наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада из предмета математика у подручју рада 
Економија, право и администрација може да 
изводи: дипломирани математичар - мастер 
математике финансија. 

Наставник српског језика  
и књижевности

са 88,88% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у рад-
ни 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, 113/2017 
и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат 
треба да испуњава и услове утврђене у чл. 139, 
140, 142 и 144 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (даље: Закон): да има одго-
варајуће образовање, и то високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-

пу предмета); или високо образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Наставник, 
васпитач и стручни сарадник мора имати обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. 
Образовање из става 1 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. Наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада у предметној настави из српског 
језика и књижевности могу да изводе лица која 
имају одговарајуће образовање према Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника 
општеобразовних предмета, стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама („Сл. гласник 
РС - Просветни гласники”, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019), послове 
наставника српског језика и књижевности може 
да обавља: професор, односно дипломирани 
филолог за српскохрватски језик и југословен-
ску књижевност; професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску књижевност и 
српскохрватски језик; професор, односно дипло-
мирани филолог за југословенску књижевност 
и општу књижевност; професор српског језика 
и српске књижевности; професор српскохрват-
ског језика са јужнословенским језицима; про-
фесор 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; професор југословен-
ских књижевности; дипломирани филолог за 
књижевност и српски језик; дипломирани фило-
лог за српски језик и књижевност; дипломира-
ни филолог српског језика са јужнословенским 
језицима; мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програми: Српски језик; Срп-
ски језик и књижевност; Српска књижевност; 
Српска књижевност и језик; Српска књижев-
ност и језик са општом књижевношћу; Српска 
филологија: српски језик и лингвистика; Фило-
логија, модули: Српски језик и Српски језик и 
компаративна књижевност); 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, моду-
ли: Српски језик и Српски језик и компаративна 
књижевност); мастер професор књижевности и 
језика (србиста); мастер професор књижевности 
и језика - компаратиста. Лице из тачке 1) овог 
члана које је стекло академско звање мастер 
мора имати претходно завршене основне ака-
демске студије на студијским програмима Срп-
ски језик и књижевност; Српска књижевност и 
језик; Српска књижевност и језик са компара-
тистиком; Српска филологија: српски језик и 
књижевност; Србистика. 

ОСТАЛО: Кандидат треба: да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-

ним 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-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат је у 
обавези да достави: пријавни формулар; доказ 
о одговарајућем високом образовању; ове-
рену фотокопију дипломе/уверења траженог 
степена и врсте образовања; доказ о образо-
вању из педагошких, психолошких и методич-
ких дисциплина (оверену фотокопију доказа 
који изда високошколска установа); уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци); доказ о неосуђи-
ваности за горенаведена дела (не старији од 
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија, 
уверење из МУП-а и суда); доказ да је стекао 
образовање на српском језику или је положио 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе (диплома/уве-
рење издато на српском језику која се приложи 
као доказ, сматра се доказом о знању српског 
језика; лекарско уверење (оригинал или ове-
рену фотокопију, доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду). Рок за под-
ношење пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, са наз-
наком: „За конкурс”. У обзир ће се узети само 
благовремене и потпуне пријаве. 

Чистачица

УСЛОВИ: завршена основна школа; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; држављанство 
Републике Србије; неосуђиваност правоснаж-
ном пресудом за кривично дело из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање); 
познавање српског језика. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: пријавни фор-
мулар Министарства просвете; очитану личну 
карту или фотокопију; пропратно писмо и CV; 
доказ о држављанству Републике Србије (уве-
рење о држављанству, оригинал или фотоко-
пију која није старија од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију); оверен препис или оверену 
фотокопију сведочанства о завршеној школи; 
уверење о неосуђиваности из суда и МУП-а 
(оригинал или оверену фотокопију). Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности доставља се непосредно пре 
закључења уговора о раду (оригинал или ове-
рена фотокопија). Рок за подношење прија-
ва на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”. Пријаве слати 
на горенаведену адресу, са назнаком: „За кон-
курс”. У обзир ће се узети само благовремене и 
потпуне пријаве.

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ОШ „СМЕХ И СУЗА”
18220 Алексинац, Станка Милосављевића 9

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

Стручни сарадник - педагог  
 (у посебним условима)

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање и то: високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, а у складу са 
чланом 140. и 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) и Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и васпитача у основ-
ној школи за ученике са сметњама у развоју 
и инвалидитетом („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник РС”, бр. 17/2018). Уз пријаву је потреб-
но доставити: пријавни формулар (интернет 
страна МПНТР); диплому (или оверену фото-
копију) о стеченом образовању; извод из МКР 
(образац-оригинал или фотокопија са хологра-
мом); уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 
лекарско уверење (не старије од 6 месеци, 
доставити пре закључења уговора); уверење 
о неосуђиваности из МУП-а (не старије од 6 
месеци, оригинал или оверена фотокопија); 
личну биографију (ЦВ) са контакт подацима; 
доказ високошколске установе да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина (најмање 30 ЕСП бодо-
ва и 6 бодова праксе) или положен испит за 
лиценцу (важи за радно место стручни сарад-
ник-педагог). Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве слати лично или на горенаведену адре-
су, са назнаком: „За конкурс”. 

ОШ „СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ МИКА”
18000 Ниш, Шабачка 20

Наставник технике и технологије
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба: да има одговарајуће 
образовање (високо образовање на студијама 
другог степена из научне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета или 
високо образовање на основним студијама у 
трајању од четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. 9. 2005. 
године. Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи, за наставника може бити изабрано 
лице које је: професор техничког образовања, 
професор технике, професор технике и инфор-
матике, професор информатике и техничког 
образовања, професор техничког образовања 
и машинства, професор технике и машинства, 
професор машинства, професор електротехни-
ке, професор техничког образовања и технич-
ког цртања, професор техничког образовања 
и физике, професор физике и основа техни-
ке, професор техничког образовања и хемије, 
дипломирани педагог за физику и општетех-
ничко образовање ОТО, дипломирани профе-
сор физике и основа технике за основну школу, 
професор физике и основа технике за основ-
ну школу, професор техничког образовања и 
васпитања, професор техничког образовања и 
образовања, професор политехничког образо-

вања и васпитања, професор техничког обра-
зовања и образовања, професор политехнич-
ког образовања, рофесор 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 технич-
ког образовања и медијатекар, дипломирани 
физичар- професор физике и основа технике 
за основну школу- мастер, дипломирани про-
фесор физике и основа технике за основну 
школу- мастер, дипломирани професор технике 
и информатике-мастер, дипломирани профе-
сор технике-мастер, мастер професор техни-
ке и информатике, мастер професор инфор-
матике и технике, професор основа технике 
и информатике, мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет); има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђебно дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик. Уз пријаву (формулар са сајта Минис-
тарства просвете) кандидат подноси кратку 
биографију и доказе о испуњености услова из 
тачке 1. 3. 4 и 5 (оригинал или оверене фотоко-
пије), доказ из тачке 2. подноси изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријаву: 8 дана. Кандидати који буду изабра-
ни у ужи избор у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Пријаве са доказима слати на 
адресу школе или предати секретару школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. 

Наставник географије
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да: има одговарајуће 
образовање - високо образовање на студијама 
другог степена из научне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета или 
високо образовање на основним студијама у 
трајању од четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. 9. 2005. 
године. Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи-за наставника може бити изабрано 
лице које је: професор географије, дипломира-
ни географ, професор географије и историје, 
дипломирани професор биологије и географије, 
дипломирани професор географије и инфор-
матике, професор биологије-географије, про-
фесор физике и географије, професор геогра-
фије и информатике, дипломирани професор 
географије-мастер, дипломирани географ-мас-
тер, мастер географ, мастер професор геогра-
фије, мастер професор биологије и географије, 
мастер професор географије и информатике, 
дипломирани географ-просторни планер, мас-
тер професор предметне наставе (претходно 
завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет); има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да није 

осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђебно дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик. Уз 
пријаву (формулар са сајта Министарства про-
свете) кандидат подноси кратку биографију и 
доказе о испуњености услова из тачке 1. 3. 4 и 
5 (оригинал или оверене фотокопије), доказ из 
тачке 2. подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријаву: 8 дана. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор у 
року од 8 дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Пријаве са доказима слати на адресу школе 
или предати секретару школе. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

Домар/мајстор одржавања

УСЛОВИ: Кандидат треба: да има одговарајуће 
образовање: III или IV степен стручне спре-
ме електро, машинске, браварске, водоинста-
латерске струке; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђебно дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик. Уз пријаву (формулар са сајта Минис-
тарства просвете) кандидат подноси кратку 
биографију и доказе о испуњености услова из 
тачке 1. 3. 4 и 5 (оригинал или оверене фотоко-
пије), доказ из тачке 2. подноси изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријаву: 8 дана. Кандидати који буду изабра-
ни у ужи избор у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Пријаве са доказима слати на 
адресу школе или предати секретару школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. 

Чистачица

Чистачица
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање: I степен стручне спреме; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
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мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђебно дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик. Уз 
пријаву (формулар са сајта Министарства про-
свете) кандидат подноси кратку биографију и 
доказе о испуњености услова из тачке 1. 3. 4 и 
5 (оригинал или оверене фотокопије), доказ из 
тачке 2. подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријаву: 8 дана. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор у 
року од 8 дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Пријаве са доказима слати на адресу школе 
или предати секретару школе. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

ОШ „СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ МИКА”
18000 Ниш, Шабачка 20

Обавештење о продужењу рока за подно-
шење пријава за конкурс на основу инструк-
ције Министарства просвете науке и технолош-
ког развоја. Продужава се рок за подношење 
пријава на конкурс објављен 11. 03. 2020. годи-
не у публикацији „Послови”. По истом конкурсу 
наставља се поступак пријављивања кандида-
та. Број преосталих дана за пријављивање по 
наведеном конкурсу је 12 дана. Заинтересовани 
кандидати могу поднети пријаве у року од 12 
дана од дана објављивања овог обавештења у 
публикацији „Послови”. 

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
18000 Ниш, Мајаковског 2

Наставник биологије
на одређено време преко 60 дана  

 (један извршилац у матичној школи  
у Нишу и један извршилац у одељењу 

ван седишта установе у Дољевцу),  
за укупно 65% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: Према Правилнику о врсти и степе-
ну образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпита-
ча у стручним школама наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада из предмета био-
логија може да изводи: професор биологије; 
дипломирани молекуларни биолог и физио-
лог; дипломирани биолог; професор биоло-
гије-хемије; дипломирани професор биологије 
и хемије; дипломирани биолог за екологију и 
заштиту животне средине; дипломирани био-
лог, смер заштита животне средине; дипло-
мирани биолог заштите животне средине; 
дипломирани биолог-еколог; дипломирани 
професор биологије; дипломирани професор 
биологије-мастер; дипломирани биолог-мас-
тер; дипломирани молекуларни биолог-мастер; 
дипломирани професор биологије-хемије-мас-
тер; мастер биолог; мастер професор биоло-
гије. Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чланом 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, број 88/2017, 27/2018 и др. Закони и 
10/2019, 27/2018- др. закон и 6/2020): да имају 
одговарајуће образовање у складу са чланом 
140. и 142. Закона о основама система образо-
вања и васпитања и у складу са Правилником 
о врсти и степену образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадни-
ка и васпитача у стручним школама; да имају 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да нису осуђива-

ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
имају држављанство Републике Србије; да знају 
српски језик (уколико је образовање завршено 
на страном језику). Кандидати за конкурс под-
носе пријаву у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови” уз коју 
се доставља потребна документација, односно 
докази о испуњености услова за избор канди-
дата и то: пријавни формулар који се преузи-
ма са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
попуњен и одштампан; доказ о стеченом одго-
варајућем образовању (оверене фотокопија 
дипломе); доказ да кандидат није осуђиван за 
кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3. 
Закона (уверење полицијске управе са изво-
дом из казнене евиденције издатог од стране 
МУП-а РС, не старије од шест месеци); доказ да 
кандидат има држављанство Републике Србије 
(уверење не старије од 6 месеци, оригнал или 
оверена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не 
старија од 6 месеци); доказ о познавању срп-
ског језика, као језика на коме се оствварује 
образовно-васпитни рад- доставља само канди-
дат који није стекао диплому на српском језику 
(потврда, уверење или други документ којим 
се доказује да је испит из српског језика поло-
жен по програму одговарајуће високошкоолске 
установе); краћу радну биографију. Напомена: 
сва документа се прилажу у оригиналу или као 
оверене фотокопије. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности (лекарско уве-
рење) доставља само изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. Кандидати који уђу 
у ужи избор упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. 
Након добијених резултата психолошке про-
цене, конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима и доноси решење о избору. Небла-
говремене и непотпуне пријаве се неће разма-
трати. Пријаве на конкурс доставити лично или 
поштом на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За конкурсну комисију за пријем у радни однос 
наставника биологије”, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Информације о конкурсу се могу добити на 
број телефона: 018/237-976. 

Чистачица

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
чистачице може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: учесник конкурса 
поред општих услова предвиђених Законом 
о раду, треба да испуњава и посебне услове 
предвиђене чланом 139. став 1. тачке 1)-5) 
Закона и услове из члана 19. и члана 29. Пра-
вилника о организацији и систематизацији 
послова у Економској школи у Нишу (дел. бр. 
2025 од 11. 10. 2019. године) и то: да има одго-
варајуће образовање: основно образовање 
(први степен стручне спреме, односно заврше-
на основна школа); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 

у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик 
(уколико је образовање завршено на страном 
језику). Услови из тачака 1)-5) доказују се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Доказ о испуњености услова из тачке 
1), 3)-5) саставни су део пријаве за конкурс, а 
доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати за конкурс подно-
се пријаву у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”, уз коју 
се доставља потребна документација, односно 
докази о испуњености услова за избор кандида-
та и то: пријавни формулар који се преузима са 
званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, попуњен 
и одштампан; доказ о стеченом одговарајућем 
образовању (оверене фотокопија дипломе); 
доказ да кандидат није осуђиван за кривич-
на дела из члана 139. став 1. тачка 3. Закона 
(уверење полицијске управе са изводом из каз-
нене евиденције издатог од стране МУП-а РС, 
не старије од шест месеци); доказ да кандидат 
има држављанство Републике Србије (уверење 
не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија); доказ о познавању српског јези-
ка (доставља само кандидат који није стекао 
диплому на српском језику); краћу радну био-
графију. Напомена: сва документа се прилажу 
у оригиналу или као оверене фотокопије. У 
поступку одлучивања о избору кандидата кон-
курсна комисија утврђује испуњеност услова 
за пријем у радни однос из члана 139. Зако-
на, врши ужи избор кандидата које упућује на 
психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. У року од 8 дана од дана добијања 
резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима, сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос, обавља разговор са кандидатима са лис-
те и доноси решење о избору кандидата у року 
од 8 дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Изабрани кандидат доставља доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
(лекарско уверење) пре закључења уговора о 
раду. Пријаве на конкурс доставити лично или 
поштом на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За конкурсну комисију за пријем у радни однос 
на радном месту - чистачица”, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве се неће разматрати. Информације о конкурсу 
се могу добити на број телефона: 018/237-976. 

ЕТШ „МИЈА СТАНИМИРОВИЋ”
18116 Ниш, Булевар цара Константина 82-86

тел. 018/550-884

Наставник заштите информационих 
система

са 20% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања 
послова наставика заштите информационих 
система, може бити примљен кандидат који 
испуњава услове прописане чланом 139. и 
140. Закона о основама система образовања 
и васпитања, и то: да има одговорајуће обра-
зовање према Правилнику о степену и врсти 
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Наука и образовање

образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, број 8/2015, 11/2016, 13/2016, 
2/2017, 8/2017 и 13/2018), послове наставни-
ка Заштите информационих система може да 
обавља: дипломирани инжењер електротех-
нике; дипломирани инжењер електронике; 
дипломирани математичар, смерови: програ-
мерски, рачунарства и информатике; профе-
сор информатике; дипломирани инжењер за 
информационе системе, односно дипломирани 
инжењер организације за информационе сис-
теме или дипломирани инжењер организацио-
них наука, одсеци за информационе системе, 
информационе системе и технологије; дипло-
мирани инжењер рачунарства; дипломира-
ни математичар; мастер инжењер електро-
технике и рачунарства, претходно завршене 
основне академске студије у области елек-
тротехнике и рачунарства, на свим студијским 
програмима; мастер инжењер електротехнике 
и рачунарства, студијски програм рачунарске 
комуникације и претходно завршене основне 
академске студије у области електротехнике и 
рачунарства, на студијском програму рачунар-
ске мреже и комуникације; мастер математи-
чар; мастер информатичар; мастер инжењер 
информационих технологија; мастер инжењер 
организационих наука (студијски програм 
Информациони системи и технологије или 
Софтверско инжењерство и рачунарске нау-
ке); дипломирани математичар-информатичар. 
Лице из подтач. (8)- (13), која су стекла ака-
демско звање мастер, морају имати, у оквиру 
завршених студија, положених најмање пет 
предмета из области рачунарства и инфор-
матике (од тога најмање један из области 
Програмирање и најмање један из области 
Објектно оријентисамо програмирање) и нај-
мање два предмета из једне или две следеће 
области-Математика или Теоријско рачунар-
ство, што доказују потврдом издатом од стра-
не матичне високошколске установе; да има 
држављанство РС; да има психичку, физич-
ку и здраствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним 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 обра-
зовно васпитни рад. Уз пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати су дужни да приложе одговарајућу 
документацију којом доказују испуњеност про-
писаних услова, и то: кратку биографију (ЦВ); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (кандидати који су 
стекли академско звање мастер достављају и 
оверену фотокопију дипломе са основних ака-
демских студија); уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци, оригинал или оверену 
фотокопију); 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 кан-
дидат пре закључења уговора о раду); доказ 
о знању српског језика подносе само канди-
дати који образовање нису стекли на српском 
језику. Рок за пријављивање на конкурс је 10 
дана од дана објављивања конкурса. Кандида-

ти попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а конкурсну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Прија-
ве и приложена документација се не враћају. 
Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
слати на горенаведену адресу. Лице задужено 
да давање обавештења о конкурсу је Живко-
вић Верица, секретар школе, тел. 018/550-884. 

Наставник приступних мрежа  
и уређаја

са 20% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања 
послова наставика Приступних мрежа и 
уређаја, може бити примљен кандидат који 
испуњава услове прописане чланом 139. и 
140. Закона о основама система образовања 
и васпитања, и то: да има одговорајуће обра-
зовање према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, број 8/2015, 11/2016, 13/2016, 
2/2017, 8/2017 и 13/2018) послове настав-
ника Приступних мрежа и уређаја може да 
обавља: дипломирани инжењер електротехни-
ке, смерови електорнике и телекомуникација; 
дипломирани инжењер електронике, смерови 
електронике и телекомуникација; дипломира-
ни инжењер електротехнике и рачунарства, 
смер електроника и телекомуникације; мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства, прет-
ходно завршене основне академске студије у 
области електротехнике и рачунарсва, на сту-
дијским програмима из области електронике и 
телекомуникација; да има држављанство РС; 
да има психичку, физичку и здраствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом утврђено 
дискриминатнорно понашање; да зна српски 
језик на коме се остварује образовно васпит-
ни рад. Уз пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, кандидати су 
дужни да приложе одговарајућу документа-
цију којом доказују испуњеност прописаних 
услова, и то: кратку биографију (ЦВ); ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (кандидати који су 
стекли академско звање мастер достављају и 
оверену фотокопију дипломе са основних ака-
демских студија); уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци, оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о неосуђиваности (не 
старије од шест месеци) оригинал или овере-
ну фотокопију; лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима (доказ подноси изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду); доказ 
о знању српског језика подносе само канди-
дати који образовање нису стекли на српском 
језику. Рок за пријављивање на конкурс је 10 
дана од дана објављивања конкурса. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а конкурсну 

документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Прија-
ве и приложена документација се не враћају. 
Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
слати на горенаведену адресу. Лице задужено 
да давање обавештења о конкурсу је Живко-
вић Верица, секретар школе, тел. 018/550-884. 

Наставник електронике II
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања 
послова наставика електронике 2, може бити 
примљен кандидат који испуњава услове про-
писане чланом 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања, и то: да 
има одговорајуће образовање према Правил-
нику о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 
8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 8/2017 и 
13/2018) послове наставника Електронике II 
може да обавља: дипломирани инжењер елек-
тротехнике; дипломирани електротехнички 
инжењер; дипломирани инжењер електрони-
ке; професор електротехнике; дипломирани 
инжењер електротехнике и рачунарства; мас-
тер инжењер електротехнике и рачунарства, 
претходно завршене основне академске сту-
дије у области електротехнике и рачунарства; 
дипломирани инжењер мехатронике-мастер; 
да има држављанство РС; да има психичку, 
физичку и здраствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
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 кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним 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 зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати 
су дужни да приложе одговарајућу докумен-
тацију којом доказују испуњеност прописаних 
услова, и то: кратку биографију (ЦВ); оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању (кандидати који су стекли 
академско звање мастер достављају и овере-
ну фотокопију дипломе са основних академ-
ских студија); уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци) оригинал или овере-
ну фотокопију; уверење о неосуђиваности (не 
старије од шест месеци) оригинал или овере-
ну 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 10 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а конкурсну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Пријаве и приложе-
на документација се не враћају. Неблаговре-
мене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве слати на горе-
наведену адресу. Лице задужено да давање 
обавештења о конкурсу је Живковић Верица, 
секретар школе, тел. 18/550-884. 
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Наука и образовање

Наставник система преноса
са 25% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања посло-
ва наставика основа система преноса, може 
бити примљен кандидат који испуњава услове 
прописане чланом 139. и 140. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, и то: да 
има одговорајуће образовање према Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, број 8/2015, 
11/2016, 13/2016, 2/2017, 8/2017 и 13/2018) 
послове наставника Система преноса може да 
обавља: дипломирани инжењер електротехни-
ке, смерови електорнике и телекомуникација; 
дипломирани инжењер електронике, смерови 
електронике и телекомуникација; дипломира-
ни инжењер електротехнике и рачунарства, 
смер електроника и телекомуникације; мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства, прет-
ходно завршене основне академске студије у 
области електротехнике и рачунарсва, на сту-
дијским програмима из области електронике и 
телекомуникација; да има држављанство РС; да 
има психичку, физичку и здраствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом утврђено дискриминатнорно пона-
шање; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад. Уз пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати су дужни да приложе одговарајућу 
документацију којом доказују испуњеност про-
писаних услова, и то: кратку биографију (CV); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (кандидати који су 
стекли академско звање мастер достављају и 
оверену фотокопију дипломе са основних ака-
демских студија); уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци) оригинал или овере-
ну фотокопију; уверење о неосуђиваности (не 
старије од шест месеци) оригинал или овере-
ну 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 10 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а конкурсну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Пријаве и приложе-
на документација се не враћају. Неблаговре-
мене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве слати на горе-
наведену адресу. Лице задужено да давање 
обавештења о конкурсу је Живковић Верица, 
секретар школе, тел. 018/550-884. 

Наставник оперативних система
са 45% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања посло-
ва наставика оперативних система, може бити 
примљен кандидат који испуњава услове про-
писане 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 из 
општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, број 8/2015, 
11/2016, 13/2016, 2/2017, 8/2017 и 13/2018) 
послове наставника Оперативних система 
може да обавља: дипломирани инжењер елек-
тронике, свих смерова; дипломирани инжењер 
електротехнике, свих смерова осим енергети-
ке; да има држављанство РС; да има психич-
ку, физичку и здраствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
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 кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом утврђе-
но дискриминатнорно понашање; да зна српски 
језик на коме се остварује образовно васпитни 
рад. Уз пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати су дужни да 
приложе одговарајућу документацију којом 
доказују испуњеност прописаних услова, и то: 
кратку биографију (CV); оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању (кандидати који су стекли академско 
звање мастер достављају и оверену фотокопију 
дипломе са основних академских студија); уве-
рење о држављанству (не старије од шест месе-
ци) оригинал или оверену фотокопију; 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 подно-
си 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 кон-
курс је 10 дана од дана објављивања конкур-
са. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а кон-
курсну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Пријаве и приложена документација се 
не враћају. Неблаговремене, неразумљиве и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве слати на горенаведену адресу. Лице 
задужено да давање обавештења о конкур-
су је Живковић Верица, секретар школе, тел. 
018/550-884. 

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
18000 Ниш, Краљевића Марка 13-а

Наставник математике

Наставник биологије
са 80% радног времена

Наставник географије
са 70% радног времена

Наставник немачког језика
са 55,55% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, 
бр. 88/17, 27/18 и други закони 10/19 и 6/20) 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 

школи („Сл. гл. РС”, бр. 11/12 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17 и 13/18); има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Услови из става 
1. овог члана доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни 
формулар достављају следећа документа: ове-
рену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, уверење о држављанству РС (ори-
гинал или оверену копију, не старију од 6 месе-
ци), доказ о неосуђиваности правоснажном 
пресудом за кривично дело утврђено у члану 
139 став 1. Тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања, уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Прија-
ве на оглас слати путем поште на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узимати у раз-
матрање. Телефон за контакт: 062/782268, Гор-
дана Владисављевић. 

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
18250 Чокот, тел. 018/4265-100

Наставник разредне наставе
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: има одговарајуће образовање; има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. На 
радно место учитеља може конкурисати: про-
фесор разредне наставе, наставник разредне 
наставе, професор педагогије са претходно 
завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом, професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу, мастер учи-
тељ, дипломирани учитељ - мастер; професор 
разредне наставе и ликовне културе за основну 
школу. Кандидати су дужни да попуне пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Рок за пријављивање канди-
дата је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узети у разматрање. 
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Наставник информатике  
и рачунарства

са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: има одговарајуће образовање; има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. На 
радно место професора информатике и рачу-
нарства може конкурисати; професор инфор-
матике, професор информатике у образовању, 
професор информатике и техничког образо-
вања, дипломирани инжењер информатике, 
дипломирани инжењер пословне информати-
ке, дипломирани инжењер електротехнике - за 
рачунску технику и информатику, дипломирани 
математичар - за рачунарство и информатику, 
дипломирани инжењер организације рада - 
смер кибернетски, дипломирани инжењер орга-
низације - за информационе системе, дипло-
мирани инжењер за информационе системе, 
дипломирани инжењер организационих наука 
- одсек за информационе системе, дипломи-
рани економиста - за економику, статистику и 
информатику, дипломирани математичар, про-
фесор математике, професор физике, дипломи-
рани инжењер електротехнике, смер рачунске 
технике и информатике, дипломирани инжењер 
електронике, професор технике и информати-
ке, професор техничког образовања, професор 
електротехнике, професор машинства, дипло-
мирани инжењер менаџмента за информа-
ционо-управљачке и комуникационе системе, 
професор информатике - математике, дипло-
мирани информатичар, дипломирани информа-
тичар - пословна информатика, дипломирани 
информатичар - професор информатике, про-
фесор географије - информатике, дипломирани 
информатичар - мастер, дипломирани професор 
географије - информатике, мастер, професор 
физике - информатике, дипломирани професор 
физике - информатике - мастер, дипломирани 
професор информатике, мастер, дипломира-
ни информатичар - мастер пословне информа-
тике, дипломирани инжењер електротехнике 
за рачунарску технику и информатику, дипло-
мирани економиста за економску статистику и 
информатику, дипломирани физичар, дипло-
мирани физичар - примењена и компјутерска 
физика - мастер, дипломирани физичар - при-
мењена физика и информатика - мастер, мас-
тер математичар, мастер информатичар, мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства, мас-
тер економиста, мастер професор информатике 
и математике, мастер професор информатике и 
физике, мастер професор физике и информати-
ке, мастер професор географије и информатике, 
мастер професор технике и информатике, мас-
тер професор информатике и технике, мастер 
инжењер информационих технологија, мастер 
инжењер организационих наука (смер Инфор-
мациони системи и технологије или Софтверско 
инжењерство и рачунарске науке), дипломи-
рани инжењер електротехнике и рачунарства 
- мастер, дипломирани инжењер организацио-
них наука - мастер из области информационих 
система и технологија, дипломирани професор 
информатике и математике - мастер, дипломи-

рани професор технике и информатике - мас-
тер, дипломирани професор информатике и 
технике - мастер, професор основа технике и 
информатике, професор географије и информа-
тике; мастер професор информатике и физике; 
мастер професор информатике и математике; 
дипломирани индустријски менаџер. Кандида-
ти су дужни да попуне пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. 

Стручни сарадник  
- социјални радник

са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: има одговарајуће образовање; има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; има држављан-
ство Републике Србије; зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. На радно место 
стручног сарадника-социјалног радника може 
конкурисати: дипломирани социолог, социјал-
ни радник, мастер социјални радник. Кандида-
ти су дужни да попуне пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. 

Чистач
2 извршиоца

Чистач
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: има одговарајуће образовање; има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. На 
радно место чистача може конкурисати особа 
са завршеном основном школом. Кандидати су 
дужни да попуне пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. 
Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. 

ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА 
„СТЕВАН СРЕМАЦ”

18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27
тел. 018/527-622

Наставник немачког језика
за 18 часова недељне наставне норме

2 извршиоца

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани 
филолог за немачки језик и књижевност; про-
фесор немачког језика и књижевности и ита-
лијанског 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). У радни однос у устано-
ви може да буде примљено лице, под услови-
ма прописаним чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања и и Уредбом 
о каталогу радних места у јавном службама и 
другим организацијама у јавним сектору (Сл. гл. 
РС, бр. 81/17, 6/18 и 43/18), и то ако: има одго-
варајуће образовање; има психичку, физич-
ку 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Усло-
ви 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 прија-
ве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог 
члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду, кандидат за наставника треба да 
има стечено одговарајуће високо образовање 
у складу са чл. 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких 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) подтач-
ка (2) овог члана мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета. Изузетно, наставник и васпитач 
јесте и лице са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем. 
Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) прила-
же изабрани кандидат пре закључења уговора 
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о раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Одлуку о избору 
кандидата донеће Конкурсна комисија након 
добијања резултата психолошке процене кан-
дидата, у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Неће се разматра-
ти 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 лич-
ности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни 
формулар са интернет сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, потписана 
биографија кандидата, извод из књиге рође-
них оригинал/оверена копија дипломе, ориги-
нал/оверена копија уверења о држављанству, 
оригинал/оверена копија уверења о неосуђи-
ваности из Суда и Муп-а, као и други прилози 
којима кандидат доказује да испуњава услове 
конкурса подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања на горенаведену адресу. 

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник у звању редовног 
професора на неодређено време 

или ванредног професора на 
одређено време за ужу научну 

област Управљање квалитетом рада 
и животне средине

УСЛОВИ: Услови су предвиђени Законом о висо-
ком образовању, Статутом Универзитета у Нишу, 
Правилником о поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника и Ближим кри-
теријумима за избор у звања наставника Уни-
верзитета у Нишу у пољу Техничко-технолошких 
наука и Статутом Факултета заштите на раду у 
Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биогра-
фијом, попуњени образац о испуњености усло-
ва за избор у звање наставника (за попуњавање 
обрасца обратити се Факултету), оверену фото-
копију дипломе о високом образовању, оверену 
фотокопију дипломе о научном степену доктора 
наука, списак научних и стручних радова и саме 
радове на горенаведену адресу, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 

Наставник у звању редовног 
професора на неодређено време или 

ванредног професора на одређено 
време за ужу научну област 
Безбедност и ризик система

УСЛОВИ: Услови су предвиђени Законом о 
високом образовању, Статутом Универзитета у 
Нишу, Правилником о поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника и Бли-
жим критеријумима за избор у звања наставни-
ка Универзитета у Нишу у пољу Техничко-тех-
нолошких наука и Статутом Факултета заштите 
на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву 
са биографијом, попуњени образац о испуње-
ности услова за избор у звање наставника (за 
попуњавање обрасца обратити се Факултету), 
оверену фотокопију дипломе о високом обра-
зовању, оверену фотокопију дипломе о науч-
ном степену доктора наука, списак научних и 
стручних радова и саме радове на горенаведе-
ну адресу, у року од 15 дана од објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. 

ОШ „КАРАЂОРЂЕ”
18204 Горњи Матејевац, Просветина 1

Наставник разредне наставе
за рад у матичној школи  

у Горњем Матејевцу
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба: да поседују одго-
варајуће образовање у складу са чл. 140-
143. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, број: 88/2017, 
27/2018-други закон и 10/2019) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС-Просветни гласник” број: 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и то: профе-
сор 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; да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела противполне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њих није, у складу са Законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 

Наставник немачког језика
са 55,56% радног времена,  

за рад у матичној школи  
у Горњем Матејевцу

УСЛОВИ: Кандидати треба: да поседују одго-
варајуће образовање у складу са чл. 140-143. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 
- други закон и 10/2019) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них 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) 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/про-
фил немачки језик); мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм Језик, књи-
жевност и култура); мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет); да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани правос-
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 кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела противполне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-

цију, и да за њих није, у складу са Законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 

Васпитач
за рад у издвојеном одељењу  

у Доњем Матејевцу

УСЛОВИ: Кандидати треба: да поседују одго-
варајуће образовање у складу са чл. 140-
143. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, број: 88/2017, 
27/2018-други закон и 10/2019) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС-Просветни гласник” број: 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и то: висо-
ко образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске, специјалистич-
ке академске или мастер струковне студије); 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. 09. 2005. године; 
на студијама првог степена (основне струковне 
студије, основне академске или специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или више образовање васпитача; 
да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела противполне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са Законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. 

Чистачица
за рад у матичној школи  

у Горњем Матејевцу

УСЛОВИ: Кандидати треба: да поседују одго-
варајуће образовање у складу са чл. 140-
143. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, број: 88/2017, 
27/2018-други закон и 10/2019) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС-Просветни гласник” број: 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и то: завр-
шена основна школа; да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела противполне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њих није, у складу са Законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
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Наука и образовање

Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: попуњен и одштам-
пан пријавни формулар на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању, не старије од 6 
месеци, доказ да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодо-
ва (оригинал или оверена фотокопија потврде 
- уверење одговарајуће високошколске устано-
ве о броју остварених бодова, односно положе-
ним 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, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу; доказ из казнене евиденције 
МУП-а (оригинал или оверена фотокопија) да 
лице није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тивполне слободе, против правног саобраћаја и 
против 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 (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци; доказ одго-
варајуће високошколске установе о познавању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад, уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику (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 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са 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 вас-
питања. У поступку одлучивања о избору кан-
дидата, кандитати изабрани у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Пријаве 
доставити лично или слати на горенаведену 
адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. 

ОШ „ЧЕГАР”
18000 Ниш, Школска бб

тел. 018/211-570

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 50% радног времена

Наставник математике

Наставник разредне наставе

Васпитач

Наставник технике и технологије
са 80% радног времена 

Наставник информатике и 
рачунарства

са 70% радног времена 

Наставник биологије
са 70% радног времена 

Наставник географије
са 55% радног времена 

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Службени глас-
ник Републике Србије” број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове предвиђе-
не чланом 139. став 1. тачке 1) - 5), чланом 140. 
став 1. и 2. чланом 142. став 1, 2. и 4. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник Републике Србије” број 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 
- др. закон и 6/2020) и услове из Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник Републике Србије - Просветни глас-
ник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 
2/2020) и то: да је стекао одговарајуће обра-
зовање: да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се оства-
рује 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) састав-
ни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидат мора да испуњава услове у погледу 
степена и врсте образовања у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник Републике Србије - Про-
светни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019 и 2/2020). По расписаном конкурсу 
кандидат треба да поднесе: попуњени пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; кратку биографију; оригинал или ове-
рена копија извода из МКР (не старије од шест 
месеци); оригинал или оверена копија уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије 
од шест месеци); оригинал доказа надлежне 
Полицијске управе да није осуђиван правос-
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 родоскнавнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-

ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (ори-
гинал не старији од 30 дана); оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
а за лица којима још није издата диплома ове-
рену копију уверења о стеченом одговарајућем 
образовању; оверену фотокопију уверења 
надлежне високошколске установе о образо-
вању из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова (кандидат који је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стекао на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања); оверену 
фотокопију уверења надлежне високошколске 
установе о положеним испитима из педагогије 
и психологије односно оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту односно 
испиту за лиценцу, (кандидат који је у току сту-
дија положио испит из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу); оверену фотокопију потврде одго-
варајуће високошколске установе о положеном 
испиту из српског језика (само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српс-
ком језику). Уколико учесник конкурса не дос-
тави доказе из тачке 7) и 8) пријава се сматра 
потпуном, али кандидат који буде засновао рад-
ни 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. У поступ-
ку 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 запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
У року од осам дана од дана добијања резул-
тата 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 кан-
дидатима. Изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду, доставља уверење о психичној, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Пријаве достављати на 
горенаведену адресу, лично или поштом. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити на 
број телефона: 018/211-570. Неблаговремене, 
непотпуне и неисправне пријаве се неће узе-
ти у разматрање. Термини изражени у овим 
тексту у граматичком мушком роду подразуме-
вају природни женски и мушки род лица на која 
се односе. 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Теоријска и примењена 
механика флуида

Наставник у звању ванредног 
или редовног професора за ужу 

научну област Термотехника, 
термоенергетика и процесна техника

2 извршиоца
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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 прописани 
су чланом 74. став 6. и став 8. Закона о високом 
образовању, чланом 165. став 6. и став 8. Стату-
та Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета 
у Нишу”, 8/2017) и члановима 25., 26., 27. и 28. 
Ближих критеријума за избор у звања настав-
ника („Гласник Универзитета у Нишу”, 3/2017). 
Посебни услови конкурса за радно место под 
редним бројем 2 прописани су чланом 74. став 
8. и став 10. Закона о високом образовању, чла-
ном 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 Универзи-
тета у Нишу”, 3/2017). Декан факултета ће свим 
учесницима овог конкурса обезбедити могућ-
ност одржавања приступног предавања, када 
је оно Ближим критеријумима за избор у звања 
наставника предвиђено као обавезни услов за 
избор у звање наставника по објављеном кон-
курсу, на начин прописан чланом 7. Правилника 
о поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Нишу („Глас-
ник Универзитета у Нишу”, 2/2018). Приликом 
пријављивања на конкурс кандидати су у оба-
вези да факултету доставе документацију којом 
доказују да испуњавају услове из овог конкурса 
и подносе: пријаву; доказ о одговарајућој школ-
ској спреми (оверен препис дипломе); биогра-
фију са библиографијом и пратећим материја-
лом; попуњен, одштампан и потписан образац о 
испуњавању услова за избор у звање наставни-
ка који се налази на wеб порталу Универзитета 
у Нишу: www.npao.ni.ac.rs; уверење надлежне 
полицијске управе да против кандидата није 
изречена правноснажна пресуда за кривична 
дела против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високош-
колској установи, које је издато након датума 
расписивања овог конкурса; фотокопију важеће 
личне карте, односно очитан образац чиповане 
личне карте кандидата. Документацију канди-
дати 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 разматра-
не, о чему Факултет доноси посебан закључак. 

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
18000 Ниш

Генерала Милојка Лешјанина 49а

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 пуб-
ликацији „Послови”. Рок за подношење пријава 
на конкурс продужава се 30 дана од дана прес-
танка ванредног стања, односно до 06. јуна 
2020. године, када истиче рок за пријаву на 
конкурс, а у складу са Уредбом о примени роко-
ва у управним поступцима за време ванредног 
стања („Сл. гласник РС”, бр. 41/20 и 43/20).

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН 
- НИКОЛА ТЕСЛА” - БЕОГРАД

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА 
У НИШУ

Расписује конкурс за избор у звање и засни-
вање радног односа наставника и сарадника

а) За рад са пуним радним временом:

1. Наставник за уже научне области 
Саобраћајно инжењерство и 

Безбедност саобраћаја

2. Наставник за уже научне 
области Машинско инжењерство и 

Производно машинство
2 извршиоца

3. Наставник за ужу научну област 
Екологија

4. Наставник за ужу научну област 
Заштита животне средине

5. Наставник за ужу научну област 
Прехрамбено инжењерство

6. Наставник за ужу начну област 
Пословна информатика

7. Наставник за ужу научну област 
Економија

8. Наставник страног језика за ужу 
научну област Енглески језик

2 извршиоца

9. Наставник за ужу научну област 
Микробиологија и Биохемија

10. Наставник за ужу научну област 
Математика са информатиком и 

статистика

11. Наставник за уже научну област 
Информационе технологије и 
Рачунарство и информатика

12. Сарадник за ужу научну област 
Безбедност саобраћаја

13. Сарадник за ужу научну област 
Саобраћајно инжењерство

14. Сарадник за ужу научну област 
Машинско инжењерство

15. Сарадник за ужу научну област 
Производно инжењерство

16. Сарадник за ужу научну област 
Прехрамбено инжењерство

17. Сарадник за ужу научну област 
Екологија

18. Сарадник за ужу научну област 
Заштита животне средине

19. Сарадник за ужу научну област 
Пословна информатика

20. Сарадник за ужу научну област 
Економија

21. Сарадник за уже научне области 
Микробиологија и Биохемија

22. Сарадник за уже научне области 
Математика са информатиком и 

статистика

б) За рад до једне трећине пуног радног времена

1. Наставник за ужу начну област 
Прехрамбено инжењерство

2. Наставник за ужу научну област 
Математика са информатиком и 

статистика

3. Наставник за уже научне области 
Рачунарство и информатика и 

Информационе технологије

4. Сарадник за ужу научну област 
Математика са информатиком и 

статистика

УСЛОВИ: Услови за избор у звање наставника 
и сарадника предвиђени су Законом о високом 
образовању, Статутом Факултета и Правилни-
ком о избору наставника и сарадника. Прија-
ве на конкурс с приложеном документацијом 
(оверене копије диплома свих нивоа студија, 
очитана лична карта, извод из матичне књиге 
рођених, држављанство и биографија са библи-
ографијом) достављају се у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса на адресу: Факул-
тет примењених наука, Душана Поповића 22а, 
Ниш или на e-mail адресу: info@fpn.rs. 

ОШ „ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ”
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића 10

Наставник енглеског језика
са 80% радног времена на одређено 

време ради замене одсутног  
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких 
наука са претходно завршеним студијама 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. годи-
не, са претходно завршеним студијама првог 
степена из научне, однодно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета, 
образовни профил: професор, односно дипло-
мирани филолог за енглески језик и књижев-
ност; дипломирани професор енглеског јези-
ка 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 англис-
та - мастер; мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм Језик, књижевност и 
култура); мастер професор предметне наста-
ве (претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет-енглески језик). Обавезно обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
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ких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са европским системом преноса 
бодова. Сматра се да наставник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу има образовање из ове тач-
ке. Психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; неосуђива-
ност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично 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; познавање 
језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Доказ о испуњености услова из става 3. тач-
ка 1), 2), 4) и 5) текста конкурса подносе се уз 
пријаву на конкурс, а из става 3. тачка 3) текста 
конкурса пре закључења уговора о раду. Уз 
пријаву на конкурс доставити: попуњен пријав-
ни формилар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (формулар је доступан на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA- KONKURISANjE.doc; диплому 
или уверење о завршеном факултету (оригинал 
или оверена фотокопија); потврду високошкол-
ске установе о положеним испитима из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина, 
односно уверење о положеном стручном испиту/
уверење о положеном испиту за лиценцу; пода-
так из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе (казнена евиденција се води код поли-
цијских управа према месту рођења кандидата); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци). Рок за пријаву на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Конкурсну 
документацију кандидати достављају на горена-
ведену адресу. 

ОШ „ВИТКО И СВЕТА”
18240 Гаџин Хан, Милоша Обилића бб

тел. 018/851-361

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања посло-
ва наставика разредне наставе, може бити 
примљен кандидат који испуњава услове про-
писане чланом 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања, и то: да има 
одговорајуће образовање - према Правилни-
ку 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, 11/2016 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019), послове наставни-
ка разредне наставе може да обавља: профе-
сор разредне наставе; професор педагогије са 
претходно завршеном педагошком акаденијом 
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; да има држављанство РС; да 
има психичку, физичку и здраствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 

малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом утврђено дискриминатнор-
но понашање; да зна српски језик на коме се 
остварује образовно васпитни рад. Уз пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати су дужни да приложе одго-
варајућу документацију којом доказују испуње-
ност прописаних услова, и то: кратку биогра-
фију (ЦВ); оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци, 
оригинал или оверену фотокопију); 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 подно-
си 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. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а конкурсну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Пријаве и 
приложена документација се не враћају. Небла-
говремене, неразумљиве и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на 
горенаведену адресу (за конкурсну комисију). 

Наставник математике

УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања посло-
ва наставика математике може бити примљен 
кандидат који испуњава услове прописане чла-
ном 139. и 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, и то: да има одговорајуће 
образовање - према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ник у основној школи („Сл. гласник РС – Про-
светни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019); да има држављанство РС; да има пси-
хичку, физичку и здраствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном утврђено дискриминатнорно понашање; да 
зна српски језик на коме се остварује образовно 
васпитни рад. Уз пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, 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 овере-
ну фотокопију; уверење о неосуђиваности (не 
старије од шест месеци) оригинал или овере-
ну 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 попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а конкурсну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Пријаве и приложена 
документација се не враћају. Неблаговремене, 
неразумљиве и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве слати на горенаведену 
адресу (за конкурсну комисију). 

Наставник математике
са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања посло-
ва наставика математике може бити примљен 
кандидат који испуњава услове прописане чла-
ном 139. и 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, и то: да има одговорајуће 
образовање - према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ник у основној школи („Сл. гласник РС – Про-
светни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019); да има држављанство РС; да има пси-
хичку, физичку и здраствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном утврђено дискриминатнорно понашање; да 
зна српски језик на коме се остварује образовно 
васпитни рад. Уз пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, 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 овере-
ну фотокопију; уверење о неосуђиваности (не 
старије од шест месеци) оригинал или овере-
ну 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 попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а конкурсну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Пријаве и приложена 
документација се не враћају. Неблаговремене, 
неразумљиве и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве слати на горенаведену 
адресу (за конкурсну комисију). 

Наставник ликовне културе
са 25% радног времена на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, односно до повратка 
запослене са одсуства са рада ради  

неге детета, а најкасније  
до 07. 01. 2022. године

УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања послова 
наставика ликовне културе може бити примљен 
кандидат који испуњава услове прописане чла-
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Наука и образовање

ном 139. и 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, и то: да има одговорајуће 
образовање - према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ник у основној школи („Сл. гласник РС – Про-
светни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019); да има држављанство РС; да има пси-
хичку, физичку и здраствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, 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 гру-
пе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом утврђено дис-
криминатнорно понашање; да зна српски језик 
на коме се остварује образовно васпитни рад. 
Уз пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, кандидати су дужни да при-
ложе 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 оверену фотокопију; уве-
рење о неосуђиваности (не старије од шест месе-
ци) оригинал или оверену фотокопију; лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (доказ подно-
си 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 кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а конкурсну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Пријаве и 
приложена документација се не враћају. Небла-
говремене, неразумљиве и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на 
горенаведену адресу (за конкурсну комисију). 

ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ”
18000 Ниш, Књажевачка 156

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чланом 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. закони и 
10/2019 и 6/2020): да имају одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140. Став 1 Закона; 
да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, безобзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складуса 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; да 
знају српски језик и језик на којем остварује 

образовно-васпитни рад. Послове наставника 
разредне наставе може да обавља лице које 
испуњава услове прописане чланом 139. и чла-
ном 140. ст. 1. и 2. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
број 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019 и 
6/2020) и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/19), које је стекло 
одговарајуће високо образовање и стручно 
звање: професор разредне наставе; професор 
педагогије са претходно завршеном педагош-
ком академијом или учитељском школом; про-
фесер разредне наставе и енглеског језика за 
основну школу; мастер учитељ; дипломирани 
учитељ-мастер; професор разредне наставе и 
ликовне културе за основну школу. Лица која су 
стекла академско звање мастер, односно дипло-
мирани-мастер треба да поседују најмање 30 
ЕСПБ из развојно-педагошких предмета. 

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/18 - др. закони и 10/2019); да има основно 
образовање; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(доказ се доставља при закључењу уговора о 
раду); да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да знају српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: кандидати су дужни да доставе: пријав-
ни формулар доступан на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању (кандидати који су 
завршили други степен, достављају и диплому са 
основних академских студија); уверење о неос-
уђиваности (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
ну фотокопију); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију); кан-
дидат који није стекао образовање на српском 
језику доставља доказ о знању српског језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад. Прија-
ве слати на горенаведену адресу или предати 
непосредно у секретаријату школе, у коверти са 
назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос”, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Вршиће се и предходна провера психофизичких 
способности кандидата од стране Националне 
службе за запошљавање у Нишу. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
18250 Чокот

тел. 018/4265-100

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да: има одговарајуће 
образовање; има психичку, физичку и здрав-

ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. На радно место 
референта за финансијско-рачуноводствене 
послове са 50% радног времена може конкури-
сати: лице са завршеном средњом економском 
школом или лице са завршеном гимназијом. 
Кандидати су дужни да попуне пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Рок за пријављивање канди-
дата је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узети у разматрање. Контакт телефон: 018/ 
4265-100. 

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
18000 Ниш, Београдска 22

тел. 018/251-225

Наставник физике
са 90% радног времена

Стручни сарадник библиотекар
са 50% радног времена

Помоћни радник-хигијеничар

УСЛОВИ: I степен стручне спреме: завршена 
основна школа (оверена фотокопија сведочан-
ства). 

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних чла-
ном 24. став 1. Закона о раду („Службени глас-
ник РС”, број 113/2017 и 95/2018 - аутентич-
но тумачење), кандидат треба да испуњава и 
посебне услове, чл. 139 и 140, прописане Зако-
ном о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 10/2019, 27/2018-др. 
закон и 6/2020), као и Правилника о степену 
и врсти образовања наставника из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и вас-
питача у стручним школама („Сл. гласник РС”, 
број 7/2019 и 2/2020). Кандидат треба да: има 
одговарајуће образовање у скаду са чланом 
140. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 6/2020); 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење или оверена фотокопија лекарског 
уверења доставља се приликом закључивања 
уговора о раду и не сме бити старија од 6 месе-
ци); није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (доказ прибавља 
школа); има држављанство Републике Србије 
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(доказ доставити уз пријаву на конкурс); има 
извод из матичне књиге рођених (доставити уз 
пријаву на конкурс); зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Пријаву на конкурс преузети са сајта Минис-
тарства просвете науке и технолошког развоја 
и попуњену доставити уз приложену докумен-
тацију. Рок за достављање документације је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве са доказима слати на горена-
ведену адресу, са назнаком: „За конкурс”. 

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
18206 Јелашница, Српских просветитеља 7

тел. 018/4500055

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) из области економских наука у складу 
са чланом 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да је држављанин Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријавни 
формулар прилажу: оверену фотокопију уверења 
или дипломе о стеченом образовању; доказ о 
неосуђиваности (уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе, не старије од шест 
месеци од дана објављивања конкурса); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од шест месеци); уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од шест месеци); кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику, дос-
тављају и доказ да познају језик на коме се ост-
варује образовно васпитни рад (оверена фотоко-
пија дипломе или уверења о стеченом високом 
образовању на српском језику или оригинал или 
оверена фотокопија уверења, односно потврде о 
положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе). Кандида-
ти који буду изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Кан-
дидат који буде изабран, пре закључења угово-
ра о раду доставља уверење о здравственој спо-
собности, не старије од шест месеци. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним, попуњеним и пот-
писаним формуларом, достављају школи, лично 
или поштом, у затвореној коверти са назнаком: 
„За конкурсну комисију” на горенаведену адресу, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. 

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: 
на студијама другог степена-мастер учитељ, у 
складу са чланом 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног 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 пона-
шање; да је држављанин Републике Србије; да 
зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати уз пријавни фор-
мулар прилажу: оверену фотокопију уверења 
или дипломе о стеченом образовању; доказ о 
неосуђиваности (уверење из казнене евиден-
ције надлежне полицијске управе, не старије од 
шест месеци од дана објављивања конкурса); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од шест месе-
ци); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од шест месе-
ци); 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 високом образовању на српском 
језику или оригинал или оверена фотокопија 
уверења, односно потврде о положеном испи-
ту 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 надлеж-
на служба за послове запошљавања. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о здравственој способ-
ности, не старије од шест месеци. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним, попуњеним 
и потписаним формуларом, достављају школи, 
лично или поштом, у затвореној коверти са наз-
наком: „За конкурсну комисију” на горенаведе-
ну адресу, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. 

Васпитач

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (струковне студије) 
у трајању од три године или вишим образо-
вањем; 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 изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-

цију, и да за њега 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 прилажу: 
оверену фотокопију уверења или дипломе о 
стеченом образовању; доказ о неосуђиваности 
(уверење из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе, не старије од шест месе-
ци од дана објављивања конкурса); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од шест месеци); уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од шест месеци); канди-
дати који образовање нису стекли на српском 
језику, достављају и доказ да познају језик на 
коме се остварује образовно васпитни рад (ове-
рена фотокопија дипломе или уверења о сте-
ченом високом образовању на српском језику 
или оригинал или оверена фотокопија уверења, 
односно потврде о положеном испиту из српс-
ког језика по програму одговарајуће високош-
колске установе). Кандидати који буду изабра-
ни у ужи избор, у року од 8 дана биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о здравственој способности, 
не старије од шест месеци. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним, попуњеним и потписа-
ним формуларом, достављају школи, лично или 
поштом, у затвореној коверти са назнаком: „За 
конкурсну комисију” на горенаведену адресу, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. 

Наставник технике и технологије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, 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 про-
писима 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 науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног 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 пона-
шање; да је држављанин Републике Србије; да 
зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати уз пријавни фор-
мулар прилажу: оверену фотокопију уверења 
или дипломе о стеченом образовању; доказ о 
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неосуђиваности (уверење из казнене евиден-
ције надлежне полицијске управе, не старије од 
шест месеци од дана објављивања конкурса); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од шест месе-
ци); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од шест месе-
ци); 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 високом образовању на српском 
језику или оригинал или оверена фотокопија 
уверења, односно потврде о положеном испи-
ту 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 надлеж-
на служба за послове запошљавања. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о здравственој способ-
ности, не старије од шест месеци. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним, попуњеним 
и потписаним формуларом, достављају школи, 
лично или поштом, у затвореној коверти са наз-
наком: „За конкурсну комисију” на горенаведе-
ну адресу, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. 

Домар/мајстор одржавања

УСЛОВИ: средње образовање (трећи, четвр-
ти и пети степен стручне спреме) и положен 
стручни испит за рад са судовима под притис-
ком (за послове руковања постројења у кот-
ларници); да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега 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 прилажу: 
оверену фотокопију уверења или дипломе о 
стеченом образовању и оригинал или оверену 
фотокопију положеног стручног испита за рад 
са судовима под притиском (за послове руко-
вања постројењем у котларници); доказ о нео-
суђиваности (уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе, не старије од 
шест месеци од дана објављивања конкурса); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од шест месе-
ци); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од шест месе-
ци); 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 образовању на српском језику). Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор, у року 
од 8 дана биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење 
о здравственој способности, не старије од шест 

месеци. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштам-
паним, попуњеним и потписаним формуларом, 
достављају школи, лично или поштом, у затво-
реној коверти са назнаком: „За конкурсну коми-
сију” на горенаведену адресу, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

Чистачица
са 75% радног времена

УСЛОВИ: основно образовање (први степен 
стручне спреме); да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега 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 прилажу: 
оверену фотокопију уверења или дипломе о 
стеченом образовању; доказ о неосуђиваности 
(уверење из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе, не старије од шест месе-
ци од дана објављивања конкурса); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од шест месеци); уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од шест месеци); кан-
дидати који образовање нису стекли на српс-
ком језику, достављају и доказ да познају језик 
на коме се остварује образовно васпитни рад 
(оверена фотокопија дипломе или уверења о 
стеченом образовању на српском језику). Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор, у року 
од 8 дана биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење 
о здравственој способности, не старије од шест 
месеци. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштам-
паним, попуњеним и потписаним формуларом, 
достављају школи, лично или поштом у затво-
реној коверти са назнаком: „За конкурсну коми-
сију” на горенаведену адресу, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

НОВИ ПАЗАР

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„МЛАДОСТ“

36300 Нови Пазар, Луг 1
тел. 020/312-763

Спремачица
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће обра-
зовање (завршену основну школу); 2. да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; 3. да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-

но 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 кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да кандидат има држављанство Репу-
блике Србије. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар за пријаву на конкурс који се налази 
на званичној страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Уз одштампани 
пријавни формулар и краћу биографију, канди-
дат доставља: 1. оверену фотокопију дипломе 
о одговарајућој стручној спреми или уверења о 
стеченој стручној спреми; 2. извод из МК рође-
них; 3. уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); 4. уверење да лице није осуђивано 
(извод из казнене евиденције издат од поли-
цијске управе); 5. лекарско уверење изабрани 
кандидати достављају пре закључења уговора 
о раду. Рок за подношење пријава (са доказима 
о испуњености услова) је 8 (осам) дана од дана 
објављивања конкурса у новинама Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве се могу доставити лично 
или поштом на адресу: Предшколска установа 
„Младост” из Новог Пазара, Луг 1, 36300 Нови 
Пазар. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на број тел. 020/312-763. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„МЛАДОСТ“

36300 Нови Пазар, Луг 1
тел. 020/312-763

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. да кандидат има средње образо-
вање - медицинска сестра-васпитач или одгова-
рајуће 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; 2. да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; 3. да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но 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 кри-
вично 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 кандидат има држављанство Републике 
Србије; 5. да кандидат зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар за 
пријаву на конкурс који се налази на званичној 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Уз одштампани пријавни фор-
мулар и краћу биографију, кандидат доставља: 
1. оверену фотокопију дипломе о одговарајућој 
стручној спреми или уверења о стеченој струч-
ној спреми; 2. извод из МК рођених; 3. уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци); 4. ако 
кандидат није стекао одговарајуће образовање 
на српском језику, потврду или уверење да је 
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положио испит из српског језика са методиком 
по програму одговарајуће школске установе. 
5. уверење да лице није осуђивано (извод из 
казнене евиденције издат од Полицијске упра-
ве); 6. лекарско уверење изабрани кандидати 
достављају пре закључења уговора о раду. Рок 
за подношење пријава (са доказима о испуње-
ности услова) је 8 (осам) дана од дана објављи-
вања конкурса у новинама Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве се могу доставити лично или поштом 
на адресу: Предшколска установа „Младост” из 
Новог Пазара, Луг 1, 36300 Нови Пазар. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити на број 
тел. 020/312-763. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„МЛАДОСТ“

36300 Нови Пазар, Луг 1
тел. 020/312-763

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутних запослених преко 60 дана
6 извршилаца

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће више 
образовање, односно одговарајуће високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске студије 
или специјалистичке струковне студије) или на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или мас-
тер струковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године - васпитач; 2. кан-
дидат 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 Европс-
ким системом преноса бодова; 3. да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; 4. да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 5. да кандидат има 
држављанство Републике Србије; 6. да кандидат 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар за пријаву на конкурс 
који се налази на званичној страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Уз 
одштампани пријавни формулар и краћу биогра-
фију, кандидат доставља: 1. оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућој стручној спреми или 
уверења о стеченој стручној спреми; 2. извод 
из МК рођених; 3. уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); 4. потврду или уверење од 
високошколске установе да је кандидат у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије, или оверену фотокопију уверења да је 
кандидат положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу; 5. ако кандидат није стекао одго-
варајуће образовање на српском језику, потвр-
ду или уверење да је положио испит из српског 
језика са методиком по програму одговарајуће 
високошколске установе, као и потврду о позна-

вању босанског језика 6. уверење да лице није 
осуђивано (извод из казнене евиденције издат од 
полицијске управе); 7. лекарско уверење изабра-
ни кандидати достављају пре закључења уговора 
о раду. Рок за подношење пријава (са доказима 
о испуњености услова) је 8 (осам) дана од дана 
објављивања конкурса у новинама Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве се могу доставити лично или 
поштом на адресу: Предшколска установа „Мла-
дост” из Новог Пазара, Луг 1, 36300 Нови Пазар. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
на број тел. 020/312-763. 

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДВА ХЕРОЈА”
36300 Нови Пазар, Радничка/Косанчићева бб

тел. 020/381-447

Наставник српског језика и 
књижевности

Дипломирани фармацеут - 
наставник теорије и вежби

за 73,23% 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), треба 
да испуњава и посебне услове пописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања, доносно да: 1. име одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања које 
је стечено: а) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета и студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије дугог степена које комбинује целине 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; б) на основима 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописама који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, у скалду 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада здраство и социјална заштита. За радно 
место наставник српског језика и књижевности: 
професор, односно дипломирани филолог за 
српскохрватски језик и југословенску књижев-
ност, професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску књижевност и српскохварстки 
језик, професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску књижевност и општу књижев-
ност, професор српског језика и српске књи-
жевности, професор српко хрватског језика са 
јужнословенским језицима, професор југосло-
венске књижевности и српског језика, професор 
југословенске књижевности са страним језиком, 
професор српског језика и књижевности, про-
фесор српске књижевности и језика, професор 
српске књижевности и језика са општом књи-
жевношћу, професор југословенске књижев-
ности, дипломирани филолог за књижевност и 
српски језик, дипломирани филолог за српски 
језик и књижевност, дипломирани филолог за 
српски језик са јужнословенским језицима, мас-
тер професор српског језика и књижевнсоти 
(студијски програм: српски језик, српски језик 
и књижевност, српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, Српска филологија: срп-
ски језик и лингвистика, филологија, модули: 
српски језик и компоративна књижевност, мас-
тер филолог - студијски програм: српски језик, 
српски језик и књижевност, српска књижевност, 
српска књижевност и језик, српска књижевност 

и језик са општом књижевношћу, српска фило-
логија, српски језик и лингвистика, филологија, 
модули: Српски језик и српски језик и компо-
ративан књижевност, мастер професор књи-
жевности и језика (србиста), мастер професор 
књижевности и језика - компаратиста. За радно 
место дипл. фармацеут - наставник теорије и 
вежби: дипл. дармацеут, мр. фармацеут - лице 
треба да има претходно стечено средње обра-
зовање у подручју рада Здравство и социјална 
заштита; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслова 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или радоскрврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривична дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара зашти-
тићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није 
у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије 5. да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
треба да доставе попуњен пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министрарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs), оригинал или 
оверену фотокопију дипломе (уверења) о тра-
женој врсти и степену стручне спреме, оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о претходно 
стеченом средњем образовању у подручију рада 
Здравство и социјална заштита, оригинал или 
оверену фотокопију уверење о држављањсву 
Републике Србије; доказ о испунајвању услова 
из члана 139. став 1. тачка 5. Закона о основима 
система образовања и васпитања односно да је 
лице стекло средње, више или високо образо-
вање на језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад или је положило испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (оригинал или оверена фотокопија) - 
српски језик; оригинал или оверена фотокопија 
уверења (извода из казнене евидеције) Минис-
тарства унутрашњих послова којим кандидат 
доказује да није осуђиван у складу са чланом 
139 став 1 тачка 3) Закон о основама система 
образовања и васпитања. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима доставља само изабрани кандидат 
пре закљчању уговора о раду. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор, биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
у Националну службу за запошљавање Нови 
Пазар. Рок за подношење пријаве на конкурс је 
8 (осам) дана од дана објављивања у новинама 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс 
уз потребну документацију и краћу биографију, 
заинтересовани кандидати могу доставити лич-
но или поштом на горе наведену адресу. Ближе 
информације могу се добити на број телефона 
020/381-447. 

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
36300 Нови Пазар, Трнава бб

тел. 020/385-728

Наставник математике
са 78,88% норме

Наставник физике
са 60% норме

Наставник немачког језика
са 88,88% норме

Наставник српског језика



   |  Број 883 | 27.05.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs164 

Наука и образовање

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати усло-
ве за пријем у радни однос утврђене чланом 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
52/11, 55/2013, 35/2015, 88/17, 27/2018 - др. 
закони 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/2020) 
и то ако 1) имају одговарајуће образовање; 2) 
имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није 
у складу са законом утврђено дискиминаторно 
понашање; 4) имају држављанство Републике 
Србије; 5) знају српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Услови из 
става 1 члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања доказују се прилико 
пријема у радни однос и проверавају у току 
рада. Доказ о испуњености услова из става 1. 
тачке 1), 3) и 5) члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања саставни су 
део пријаве на конкурс, а из става 1 тачке 2. 
овог члана прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Прописани степен и врста образо-
вања у погледу степена и врсте образовања, 
потребно је да кандидати имају одговарајуће 
високо образовање, сходно члану 140 и обра-
зовање сходно члану 142 ст. 1 Закона оосно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС”, бр. 27/2018 - др. закони и 10/2019, 
27/2018 - др. закон и 6/2020) као и степен и 
врсту образовања сходно Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС”, број 11/12) и Правилника о органи-
зацији и систематизацији радних места у ОШ 
„Ђура Јакшић” Трнава број 152 од 08. 03. 2018. 
год. чије одредбе нису у супротности са Пра-
вилником. Рок за доставу пријаве на конкурс је 
8 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
обајвљивања у листу „Послови”. Уз пријаву на 
конкурс кандидати су у обавези да доставе: 1) 
оригинал или оверену копију дипломе, односно 
уверење којим се доказује одговарајуће високо 
образовање, 2) оригинал уверење о држављан-
ству не старије од шест месеци, 3) оригинал 
извод из МК рођених не старије од шест месе-
ци; одговарајући доказ (потврда, уверење или 
друга исправа коју издаје надлежна високош-
колска установа) којим се доказује да кандидат 
има одговарајуће 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 Европ-
ским системом преноса бодова, сходно члану 
142 став 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 27/2018 
- др. закон и 10/2019, 27/2018 - др . закон и 
6/2020). Одговарајући доказ којим се доказује 
познавање језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад сходно члану 139 става 1 
тачка 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 27/2018 - др. 
закон и 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020). 
Пријаве са потребним документима слати на 
горе наведену адресу са ознаком „За конкурс” 
или лично доставити управи школе. Кандидати 
који не испуњавају услове конкурса у погле-
ду прописаног степена и врсте образовања, 
одговарајућег високог образовања и прописа-

ног занимања (стручног назива) и чије пријаве 
буду непотпуне (не садрже сва тражена доку-
мента прписана конкурсом) и неблаговремене, 
неће се исте пријаве (молбе) за пријем у радни 
однос примате, односно узимати у разматрање 
приликом одлучивања о пријему у радни однос. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„СТЕФАН НЕМАЊА“

36300 Нови Пазар, 37. санџачке дивизије бб
тел. 020/334-031

Наставник српског и босанског 
језика

језик на коме се изводи настава:  
српски и босански

Наставник немачког језика
језик на коме се изводи настава:  

српски и босански

Наставник математике
са 80% радног времена, језик на коме  
се изводи настава: српски и босански

Психолог
за рад на српском и босанском језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни усло-
ве прописане законом: одговарајуће високо 
образовање у скалду са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/18 и 10/19, 
6/2020) које је стекао на: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета, (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена који комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четри године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из става 
1. тачка 1) подтачком 2 мора да има завршене 
студије првог степена из научне односно стру-
чне области за одговарајући предмет односно 
групу предмета. да има обавезно образовање у 
скалду са чланом 142. Закона о осноавама сис-
тема образовања и васпитања и образовање у 
скалду са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
број 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16 и 3/17, 
13/2018 и 11/2019); да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да има држављанство Републи-
ке Србије; 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, 
запуштење и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће; за кривична дела примања 
или давање мита; за кривично дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, да зна српски језик 
и језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад; кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Минстарства, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља устано-
ва. Уз пријаву на конкурс потребно је поднети 

следећа документа: доказ о поседовању одго-
варајућег образовања (диплома оригинал или 
оверена копија или уверење уколико није изда-
та диплома), уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена копија, не старије од шест 
месеци), извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена копија, не старије од шест 
месеци), уверење о неосуђиваности из МУП-а 
(не старије од шест месеци), доказ о знању срп-
ског језика и језика на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад; доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду. Доказ о поседовању образо-
вања из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стеченом на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова прак-
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 
наведених дисциплина и потребно је да при-
ложи доказ о томе). Образовање је наставник, 
стручни сарадник обавезан да стекне у року од 
једне а највише две године од дана пријема у 
радни однос као услов за полагање испита за 
лиценцу - оригинаил или оверна копија. Кан-
дидат је дужан да попуни формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и вас-
питања који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs) 
и потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достави школи 
на горе наведену адресу. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Конкурс 
остаје отворен осам дана од дана објављивања 
у листу „Послови”. 

ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ“
36300 Нови Пазар, 36305 Дежева

тел. 020/353-411

Наставник музичке културе
са 85% радног времена, у матичној 

школи у Дежеви, ИО Шароње,  
ИО Постење и ИО Н. Бања

Наставник технике и технологије
са 60% радног времена,  
у Дежеви и ИО Шароње

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове про-
писане законом: и то да има одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чланом 139, 140. 
став 1. тачке 1 и 2 и 155 Законом о основама 
система образовања и васпитања („Цл. глас-
ник ПЦ” бр. 88/17, 27/2018- и други закони и 
10/2019) 1) - високо образовање, које је стекао 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су одређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године: 
држављанство РС (уверење о држављанству, 
оригинал или оверену копију); психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење се подноси пре 
закључинања уговора о раду са изабраним кан-
дидатом); доказ да није осуђен правоснажном 
пресудом за кривично дело за која је изречена 
казна затвора у трајању најмање од три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примања и давања 
мита. Кандидат попуњава пријавни формулар 
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на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља 
установи. Уз пријавни формулар потребно је 
доставити: оверен препис дипломе о заврше-
ном образовању, исправа коју издаје високош-
колска установа а којом доказује да су стекли 
образовање из психолошкох, педагошких и 
методичких дициплина или доказ из високош-
колске установе да су у току студија положили 
испите из педагогије и психологије; доказ да 
су положили стручни испит, односно испит за 
лиценцу; уверење о држављанству (не старије 
од шест месеци) и да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовано-васпитни рад. 
У поступку одлучивања о избору наставника, 
комисија ће извршити ужи избор кандидата 
који ће бити упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима; пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима врши служба за послове запошља-
вања; применом стандардизованих поступака; 
о времену и месту провере изабрани кандидати 
накнадно обавештени. Рок за пријављивање на 
конкурс је осам (8) дана од дана објављивања у 
листу „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Прија-
ве слати у затвореној коверти на горе наведену 
адресу. 

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА  
И КОЖЕ НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/318-373

Наставник биологије
са 20% норме, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета

Финансијско-рачуноводствени 
послови

на одређно време до повратка 
запосленог са боловања

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице, под условом прописаним Законом и 
ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвоа у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолоетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично 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 
међунардоним 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 обра-
зовно-васпитни рад. Образовање наставника, 
васпитача и стручних сарадника из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина у 
складу са чланом 142. став 2. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, настав-
ник, васпитач и стручни сарадник је обавезан 
да стекне у року од једне, највише две годи-
не од дана пријема у радни однос као услов за 
полагање испита за лиценцу. Рок за доставу 
пријава на конкурс је 8 дана од дана оглаша-
вања. Уз одштампани примерак пријемног фор-
мулара који је прописан на званичној интернет 
страници Министарства просвете, кандидати су 
дужни да доставе следећу документацију: 1) 
доказ о стручној спреми (диплома); 2) уверење 
о држављанству; 3) извод из МК рођених; 4) 

доказ о познавању језика на коме се обавља 
образовно васпитни рад; 5) уверење да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела из члана 139. став 1 тачка 3. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања. Лекарско уверење кандидат прилаже 
пре закључивања угоовра о раду. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Информације се могу добити и на горе наведе-
ни број телефона. Пријаве слати на горе наве-
дену

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб

тел. 020/320-417

Наставник српског и босанског 
језика

200% норме часова

Наставник разредне наставе

Наставник музичке културе
90% норме часова

Наставник немачког језика
77% норме часова

Административни радник

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати усло-
ве 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 ако: 1) имају одгова-
рајуће образовање 2) имају психичку, физичку 
и здраствену спосбност са децом и ученицима 
3)да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвоа у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолоетног лицаили родос-
крнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом 
без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није у складу са законом утврђено дис-
киминаторно понашање, 4. има држављанство 
Републике Србије, 5. зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Услови из става 1. члана 139. Закона о основа-
ма система овразовања и васпитања доказују 
се приликом пријема у радни однос и рпове-
равају у току рада. Доказ о испуњености усло-
ва из став 1. тачке 1, 3 и 5 члана 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 
1. тачка 2. овог члана пре закључивања угоо-
вра о раду. Рок за доставу пријава на конкурс 
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања у листу „Послови”. Канди-
дати треба да доставе: пријаву на конкурс са 
основним биографским подацима (за заснивање 
радног односа, својеручно потписана); одштам-
пан и попуњен формулар преузет са званичне 
инетернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, у делу „Ново 
на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR - ZA 
-KONKURISANjE.doc. Уз пријаву на конкурс 
кандидати су у обавези доставити: 1. ори-
гинал или оверену копију дипломе, односно 
уверење, којим докаује одговарајуће високо 
образовање; 2. оригинал уверење о држављан-
ству не старије од шест месеци; 3. оригинал 
извод из матичне књиге рођених не старије од 
шест месеци; 4. одговарајући доказ којим се 

доказује познавање језика на коме се оставрује 
образовно-васпитни рад (познавање српског и 
босанског језика) сходно члану 139 став 1 тач-
ке 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 
27/2018 - др Закон, 10/2019, 27/2018 - др Закон 
и 6/2020); 5. уверење да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолоетног лица или родоскрнављење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није 
у складу са законом утврђено дискиминаторно 
понашање. Пријаве са потребним документима 
слати на горе наведену адресу са ознаком „За 
конкурс” или лично доставити управи школе. 
Кандидат који не испуњава услове конкурса у 
погледу прописаног степена и врсти образо-
вања и прописаног занимања (стручног нази-
ва) и чије пријаве буду непотпуне (не садрже 
сва тражена документа прописана конкурсном) 
и неблаговремене, неће се исте пријаве (мол-
бе) за пријем у радни однос примати, односно 
узимати у разматрање приликом одлучивања о 
пријему у радни однос. Информације поводом 
конкурса могу се добити на горе наведни број 
телефона. 

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, Расима Халиловића бб
тел. 020/317-496

Наставник српског/босанског језика

Наставник прехрамбене групе 
предмета

88% радног времена

Наставник економске групе 
предмета

70% радног времена 

УСЛОВИ:У радни однос на наведеним радним 
местима може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: посдовање одгова-
рајућег образовања, и то: 1) студије другог сте-
пена (мастер академије студије или 2) основне 
студије у трајању од четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање од 
10. септембра 2005. године; поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; извршена психлош-
ка процена способности за рад са децом и уче-
ницима; поседовање држављанства Републике 
Србије; звање српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад; неосуђива-
ност правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, нити за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање пита, 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 изре-
чену кривичну санкцију и за које није утврђено 
дискриминаторно понашање, у складу са зако-
ном. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Кандидати попуњавају 
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Наука и образовање

пријавни формулар објављен на званичној 
страници Министарства, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним формуларом 
достављају установи. Документација: доказ 
о држављанству (уверење о држављанству, 
односно извод из матичне књиге рођених); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о знању српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад (осим кандидата којису одговарајуће обра-
зовање стекли на тим језицима); доказ о неос-
уђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања. Пријаве треба послати на горе наве-
дену адресу. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и на горе 
наведену адресу. 

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, Расима Халиловића бб
тел. 020/317-496

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 
полове (шеф рачуноводтсва)

УСЛОВИ: У радни однос на наведеним радним 
местима може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: поседовање одгова-
рајућег образовања, и то: 1) студије другог сте-
пена (мастер академије студије или 2) основне 
студије у трајању од четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање од 10. 
септембра 2005. године; поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; поседовање држављан-
ства Републике Србије; 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 месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање пита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није утврђено дис-
криминаторно понашање, у складу са законом. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”-
Националне службе за запошљавање. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар објављен на званичној страници 
Министарства, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним формуларом достављају 
установи. Документација: доказ о држављанству 
(уверење о држављанству, односно извод из 
матичне књиге рођених); оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченом образовању; доказ о 
знању српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад (осим кандидата којису 
одговарајуће образовање стекли на тим језици-
ма); доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања. Пријаве треба 
послати на горе наведену адресу. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
Школе и на горе наведену адресу. 

ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Стевана Немање бб

тел. 020/5403-165

Наставник српског језика

Наставник српског језика
са 66% радног времена

Наставник математике
са 78% радног времена

Наставник информатике и 
рачунарства

са 60% радног времена

Наставник биологије
са 90% радног времена

Наставник физичког васпитања 
(физичког и здравственог 

васпитања)
са 85% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати усло-
ве за пријем у радни однос утврђене чланом 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 
27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20), и то да: 1) има 
одговарајуће образовање; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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-вас-
питни рад. Услови за пријем у радни однос 
доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Докази да кан-
дидат има одговарајуће образовање, да није 
осуђивано правоснажном пресудом, да има 
држављанство Републике Србије и да зна срп-
ски језик морају бити саставни део пријаве на 
конкурс. Доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Наставник мора имати одговарајуће 
образовање сходно члану 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др. закон, 
10/19 и 6/20). Знање српског језика кандидат 
доказује стеченим средњим, вишим или висо-
ким образовањем на српском језику или да је 
кандидат положио испит из наведених језика 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове, сходно члану 141. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/17, 27/18 -др. закон, 10/19 
и 6/20). У погледу степена и врсте образовања 
потребно је да кандидати имају одговарајући 
степен и врсту образовања сходно Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019, Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника који изводе образовно-вас-
питни рад из изборних предмета у основној 
школи („Сл. гланик РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 
и 11/2017) и Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова у Основној школи „Меша 
Селимовић”, Нови Пазар, дел. број 01-27/1 
од 14. 01. 2019. године, чије одредбе нису у 
супротности са Правилником. Рок за доставу 
пријава (пријавни формулар): Рок за доставу 
пријава (пријавни формулар) на конкурс је 8 
дана и почиње да тече почев од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови”. Уз пријаву 
(пријавни формулар) на конкурс потребно је 

доставити: 1. оригинал или оверену копију 
дипломе, односно уверење, којим се доказује 
одговарајуће образовање; 2. оригинал уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци); 3. 
доказ да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (не старије од 
шест месеци); 4. одговарајући доказ којим се 
доказује знање српског језика, сходно члану 
141. Закона о основама система образовања 
и васпитања. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију (дока-
зе), заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају ОШ”Меша Селимовић”, Нови 
Пазар. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе сачињене у складу са 
чланом 154. став 6. Закона о основама система 
образовања и васпитања васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 88/17, 27/18 -др. закон, 
10/19 и 6/20). Разговор се обавља у циљу про-
цене познавања струке и послова прописаних 
наставним планом и програмом за радно место 
за које је кандидат конкурисао; процене профе-
сионалних карактеристика, вештине комуници-
рања, ставова и мотивације кандидата за рад 
у школи, и додатно знање и вештине. Пријаве 
(пријавни формулар) са потребним доказима о 
испуњености услова за пријем односно засни-
вање радног односа слати на адресу: Основна 
школа „Меша Селимовић”, Нови Пазар, Стевана 
Немање бб, 36300 Нови Пазар, са назнаком „За 
конкурс” или лично доставити управи школе. 
Пријаве које не испуњавају услове конкурса у 
погледу прописаног степена и врсте образо-
вања, односно одговарајућег образовања, про-
писаног занимања (стручног назива), пријаве 
које буду непотпуне (не садрже све захтева-
не доказе о испуњености услова конкурса) и 
неблаговремене, неће се узимати у разматрање 
приликом одлучивања у поступку пријема у 
радни однос. Информације поводом конкурса 
могу се добити на телефон: 020/5403-165. 

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
НОВИ ПАЗАР

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

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања и да има одговарајуће 
образовање: 1. има одговарајуће образовање 
прописано Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова у Економско-трговинској 
школи; 2. да има психичку, физичку и здрастве-
ну 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици; 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће; 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 



Бесплатна публикација о запошљавању 16727.05.2020. |  Број 883 |   

Наука и образовање

законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
4. да има држављанство Републике Србије, 5. 
да зна српски језик и језик на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад . Уз одштампани 
примерак пријавмог формулара на званичној 
интернет страници Минстарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, кандидати су дужни 
да доставе следећу документацију: 1. оверена 
фотокопија дипломе завршеној основној школи, 
2. уверење о држављанству не старије од шест 
месеци, оригинал или оверена фотокопија, 3. 
извод из матичне књиге рођених не старије од 
шест месеци - оригинал или оверена фотоко-
пија, 4. уверење да лице није осуђивано за кри-
вична дела из члана 139. став 1. тачка 3. Закона 
о основам асистема образовања и васпитања 
не старије од шест месеци. Доказ да има пси-
хичку, физичку и здраствену способност за рад 
са децом и ученисима прибавља кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања 
у новинама Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на 
копнкурс уз потребну документацију кандидати 
могу лично доставити школи или путем поште 
на горе наведену адресу. Ближе информације 
се могу добити у секретаријату школе на горе 
наведени број телефона. 

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
НОВИ ПАЗАР

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

Наставник предметне наставе, 
биологије - 45% радног времена, 

екологије и заштите животне 
средине - 35% радног времена, 

социјалне екологије - 10% радног 
времена

Наставник предметне наставе, 
хемије - 30% радног времена, 

познавање препарата - 70% радног 
времена

Наставник предметне наставе 
енглеског језика и књижевности 
- 89% радног времена, пословног 

енглеског језика - 11% радног 
времена

Наставник предметне наставе 
кореспонденције и правних послова 

- 30% радног времена, основи 
правних поступака - 10% радног 
времена, пословне и службене 
кореспонденције - 60% радног 

времена

Наставник практичне наставе са 
технологијом рада - за образовни 

профил женски фризер 
2 извршиоца

Наставник практичне наставе са 
технологијом рада - за образовни 

профил педикир и маникир

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања и да има одговарајуће 
образовање: 1. има одговарајуће високо обра-
зовање образовање сходно члану 140 Закона о 
основама систма обрзовања и васпитања („Сл. 
гласник”, број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 
27/18 - др. закон и 6/20) као и степен и врсту 
образовања по Правилнику о врсти и степену 
образовања наставника, стручних сарадника 

и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Економија, право и админи-
страција („Службени гласник РС” број 16/2015, 
11/2016 и 2/2017) и Правилника о степену и 
врсти образовања наставника из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и вас-
питача у стручним школама („Службени глас-
ник РС” број 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 
13/18 и 7/2019), Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сардника и 
помоћних наставника у стручним школама у 
подручију рада личне услуге („Службени глас-
ник РС” број 16/2015); 2. 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног детета, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(образовно васпитни рад се изводи на српском 
и босанском језику). Уз одштампани примерак 
пријемног формулара који је прописан на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког разовја, кандидати 
су дужни да доставе следећу документацију: 1. 
доказ о стручној спреми - оверена фотокопија 
дипломе или уверења о завршеним основним 
академским и мастер студијима, уверење о 
положеном специјалистичком испиту; 2. уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена фотокопија; 3. извод из 
матичне књиге рођених не старије од 6 месеци 
- оригинал или оверена фотокопија; 4. доказ да 
зна језик на коме се изводи образовно-васпит-
ни рад (сартификат - уверење); 5. уверење да 
лице није осуђивано за кривична дела из члана 
139. став 1. тачка 3 Закона о основама система 
обрзаовања и васпитања, не старије од 6 месе-
ци. Доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
прибавља кандидат пре закључења уговора о 
раду. Рок за подношење пријава на конкурс је 
8 (осам) дана од дана објављивања у новинама 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве на конкурс уз 
потребну документацију, заинтересовани кан-
дидати могу доставити лично или поштом на 
адресу: Економско-трговинска школа у Новом 
Пазару, 28. новембар 163, 36300 Нови Пазар. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
у секретаријату школе на број тел. 020/318-198. 

ОШ „РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО”
36300 Нови Пазар, Ослобођења 103

тел. 020/316-867

Наставник разредне наставе
настава на српском језику

Наставник разредне наставе
настава на српском језику

Наставник разредне наставе
наставник на босанском језику

Наставник разредне наставе
настава на босанском језику

Наставник српског и босанског 
језика

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове 
прописане законом: одговарајуће високо обра-
зовање у складу са чл. 139, 140 и 142. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС, „бр. 88/17, 27/, 18 - и 
др. Закони, 10/19, 6/ 2020) које је стекао на: 
1 - студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке 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 педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мутидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2. на основним студијама 
у тајању од најмање четри године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице из става 1. 
тачка 1) подтачка 2 мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; да има обавезно образовање 
у складу са чланом 142. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и образовање у 
складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме 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, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; држављанство Републике Србије; 
да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривична дела за која је изречена казна затво-
ра 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 кривич-
но дело примања и давања мита; за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
наодним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним фол-
муларом доставља установи. Уз пријаву на кон-
курс потребно је поднети следећа документа: 
доказ о поседовању одговарајућег образовања 
(диплома оригинал или оверена копија или уве-
рење уколико није издата диплома); уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија, 
не старије од 6 месеци), извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена копија не 
старији од 6 месеци), уверење о неосуђива-
ности из МУП-а и суда (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. Доказ о посе-
довању образовања из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи у складу са Европским сис-
темом преноса бодова (кандиат који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит односно 
испит за лиценцу сматра се да има образовање 
из наведених дисциплина и потребно је да при-
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ложи доказ о томе). Образовање је наставник, 
стручни сарадник обавезан да стекне у року од 
једне а највише две године од дана пријема у 
радни однос као услов за полагање испита за 
лиценцу - оригинал или оверена копија. Кан-
дидат је дужан да попуни формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и вас-
питања који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs) и 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достави школи на 
горенаведену адресу. За додатне информације 
обратити се на број 020/361-633. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Конкурс остаје отворен осам дана од 
дана објављивања у листу „Послови”. 

ОШ „ЈОШАНИЦА” 
36300 Нови Пазар, 36306 Лукаре

тел. 020/433-493

Наставник српског  
као нематерњег језика

за рад у првом циклусу основног 
образовања и васпитања у матичној 

школи у Лукарама и издвојеном 
одељењу у Врбасићу

Наставник физичког васпитања
са 80% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Комињу

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове 
за пријем у радни однос утврђене чланом 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 И 6/2020) и то 
да: 1) да има одговарајуће образовање, 2) да 
имају физичку и здраствену способност за рад 
са децом и ученицима, 3) да није осуђиван пра-
воснажном 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 малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Услови за пријем у рани однос 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају у току рада. Докази да канадидат 
има одговарајуће образовање, да није осуђи-
ван правоснажном пресудом, да има држављан-
ство Републике Србије и да зна српски језик и 
босански језик морају бити саставни део прија-
ве на конкурс. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здраствене способности за рад са 
децом и ученицима прибаваља се пре закљу-
чивања уговора о раду. Наставник мора има-
ти одговарајуће образовање сходно члану 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020). Знање 
српског и босанског језика кандидат доказује 
стеченим средњим, вишим или високим обра-
зовањем на српском и босанском језику или да 
је кадидат положио испит из наведених јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе, сходно члану 141. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018- др. 
закони, 10/2019 и 6/2020). У погледу степена 
и врсте образовања потребно је да кандида-
ти имају одговарајући степен и врсту обра-

зовања сходно Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС”, број 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и Правил-
ника о организацији и систематизацији посло-
ва у основној школи „Јошаница” Лукаре, дел. 
број 496/1 од 10. 12. 2018. године, чије одред-
бе нису у супротности са Правилником. Рок за 
доставу пријава на конкурс је 8 дана и почиње 
да тече почев од дана објављивања конкурса 
у листу „Послови”. Уз пријаву (пријавни фор-
мулар) на конкурс потребно је доставити: 1. 
оригинал или оверену копију дипломе, односно 
уверење, којим се доказује одговарајуће обра-
зовање; 2. оригинал уверење о држављанству; 
3. доказ да кандидат није осуђивано правос-
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 запостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није у складу са законом утврђе-
но дискиминаторно понашање; 4. одговарајући 
доказ којим се доказује знање српског језика 
и босанског језика, сходно члану 141. Закона 
основама система образовања и васпитања. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, 
а потребну документацију (доказе), заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају ОШ „Јошаница“ЛУКАРЕ. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе сачињене у складу са чланом 154. став 6. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020). Раз-
говор се обавља у циљу процене познавање 
струке и послове прописаних наставним пла-
ном и програмом за радно место за које је кан-
дидат конкурисао; процене професионалних 
карактеристика; вештине комуницирања, ста-
вове и мотивације кандидата за рад у школи, 
и додатно знање и вештине. Пријаве (пријавни 
формулар) са потребним доказима о испуње-
ности услова за пријем односно заснивање 
радног односа слати на горе наведену адресу 
са ознаком „За конкурс” или лично достави-
ти управи школе. Пријаве које не испуњавају 
услове конкурса у погледу прописаног степе-
на и врсте образовања, односно одговарајућег 
образовања, прописаног занимања (стручног 
назива), пријаве које буду непотпуне (не садр-
же захтеване доказе о испуњенсоти услова кон-
курса) и неблаговеремене, неће се узимати у 
разматрање приликом одлучивања у поступку 
пријема у радни однос. Информације поводом 
конкурса могу се добити и на горе наведени 
број телефона школе. 

ГИМНАЗИЈА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Вука Караџића 7

тел. 020/5100-710

Наставник математике

Наставник босанског језика

Наставник српског језика

Наставник биологије

Наставник ликовне културе
са 90% радног времена

Радника на пословима спремачице

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају потребну документацију у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Кон-
курс се објављује у недељном листу „Послови” 
при НСЗ. Конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија именована од стране директора школе. 
Кандидати за радно место наставника треба 
да испуњавају услове из члана 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
то: а) има одговарајуће високо образовање на 
студијама другог степена - (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односностру-
чне области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, сходно Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији; б) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; в) има држављанство 
Републике Србије; г) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад; д) 
није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; Кандидати за радно 
место спремачице треба да испуњавају услове 
из члана 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и то: а) да има заврше-
ну основну школу - I степен, б) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад; в) 
има држављанство Републике Србије; г) зна 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад; д) није осуђивано правос-
нажном 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 малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полсне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
доставе следећа документа: 1. оверени препи-
си/фотокопије диплома о стеченом образовању 
основних и мастер студија за наставнике; 2. 
оверени преписи/фотокопије сведочанства о 
завршеној основној школи и уверење о поло-
женом завшном испиту у основном образовању 
- за спремачицу; 3. уверење о држављанству; 
4. извод из матичне књиге рођених; 5. доказ о 
знању српског језика и језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на тим 
језицима); 6. доказ о неосуђиваности и о непо-
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стојању дискриминаторног понашања. Докази о 
испуњености услова из тачке 1. 2. 3. 4. и 5. дос-
тављају се уз пријаву, а доказ о испуњености 
услова из тачке В б) - лекарско уверење, при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Прија-
ве треба послати на адресу: Гимназија, Вука 
Караџића 7, 36300 Нови Пазар. Информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе 
или на број телефона 020/5100-710. 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб

тел. 020/338-420

Наставник у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Социологија

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Српска књижевност
10% радног времена, на одређено 

време од пет година

Асистент за ужу научну област 
Економија

на одређено време од три године
2 извршиоца

Асистент за ужу научну област 
Менаџмент и бизнис

на одређено време од три године
2 извршиоца

Асистент за ужу научну област 
Информатика

на одређено време од три године
2 извршиоца

Асистент за ужу научну област Јавно 
право

на одређено време од три године

Асистент за ужу научну област 
Историјско теоријско правна област

на одређено време од три године

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 
Књижевност и књижевне теорије

на одређено време од пет година

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Сликање

на одређено време од пет година

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Грађанско право

на одређено време у трајању од пет 
година

Наставник у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Методика наставе језика и 
књижевности

Наставник у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Менаџмент и бизнис

УСЛОВИ: Услови конкурса за кандидате пред-
виђени су одредбама Закона о високом обра-
зовању, Статутом и Правилником о избору 
у звања на Универзитету у Новом Пазару. Уз 
пријаву на конкурс кандидати подносе: биогра-
фију, оверене фотокопије диплома о заврше-
ним основним, мастер/магистарским и докторс-
ким студијама, оверена фотокопија претходног 
избора у звање, списак објављених радова и 
радове, уџбеничку литературу и сл. Пријаве 

се подносе Правној служби Универзитета на 
горе наведену адресу. у року од 10 дана од 
дана објављивања конкурса. Образац захте-
ва за пријаву на конкурс за избор у звање и 
засновање радног односа може се преузети на 
официјалном сајту Униврзитета у Новом Пазару 
- www. uninp.edu.rs. Непотписане, неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Додатне информације на горе наведени број 
телефона. 

ГИМНАЗИЈА ТУТИН
36320 Тутин, 7. јул бб

тел. 020-811

Обавештење

Поводом одлуке Народне скупштине о уки-
дању ванредног стања („Сл. гласник РС”, број 
65/20) која је ступила на снагу 06. маја 2020 
године дописом Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја број: 610-00-326/2020-04 
од 12. 05. 2020. године дате су инструкције у 
циљу регуларног поступања школа у поступци-
ма објављених конкурса за избор запослених у 
установама образовања и васпитања, а који су 
услед проглашења ванредног стања на терито-
рији Републике Србије нису окончани, а који су 
прекинути пре истека рока који је предвиђен за 
пријаву кандидата дало инструкције школама, 
с тим у вези Гимназија Тутин обавештава сва 
заинтересована лица да се за конкурс који је 
објављен у листу „Послови” дана 18. 03. 2020 
године. Рок за пријаву кандидата продужава до 
06. јуна 2020. године, а у складу са Уредбом 
о примени рокова у управним поступцима за 
време ванредног стања („Сл. гласник РС”, број 
41/20 и 43/20). 

ГИМНАЗИЈА ТУТИН
36320 Тутин, 7. јул бб

тел. 020/811-148

Секретар
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - други закони, 10/2019 и 
6/2020 - даље: Закон). Поред тога, потребно је 
да кандидати: 1) имају образовање из области 
правних наука у складу са чл. 140. и 132. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања. 

ОСТАЛО: За сва радна места: потребно је да 
кандидати: 2) имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запупштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) имају држављан-
ство Републике Србије; 5) знају језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар са интернет сај-
та Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Докази о испуњености усло-

ва 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. Доку-
мента се прилажу у оригиналу или овереном 
препису - фотокопијама. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће разматрати. Пријаве 
са траженом документацијом слати на адресу: 
Гимназија, 7. јула 18, 36320 Тутин, са назнаком: 
Пријава на конкурс за секретара школе. Рок за 
пријављивање по конкурсу је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити у секретаријату школе 
на број телефона: 020/811-148. 

ГИМНАЗИЈА ТУТИН
36320 Тутин, 7. јул бб

тел. 020/811-148

Наставник психологије
за 50% радног времена

Референт - благајник
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос прописане чланом 
139. до 142. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон и 6/2020) за заснивање 
радног односа: 1. да има одговарајући степен 
стручне спреме, одређеног занимања, према и 
Правилнику о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника 
у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 15/2013, 11/2016 и 2/2017) и то: - да 
има одговарајуће високо образовање које је 
стекао: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије); 2) рефе-
рент за финансијско-рачуноводствене послове 
(средња школа, IV степен); 2. да има психичку, 
физичку, и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно 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 одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су дужни да приложе: 
пријавни формулар који попуњавају на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, штампају 
га и исти прилажу са документацијом биогра-
фију диплому или уверење о стеченој стручној 
спреми - оригинал или оверену фотокопију уве-
рење о држављанству - не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверену фотокопију извод из 
матичне књиге рођених - оригинал или ове-
рену фотокопију уверење о неосуђиваности 
из МУП-а - не старије од 6 месеци, оригинал 
потврду одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског језика 
(само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику). Доказ о испуњености усло-
ва 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. 



   |  Број 883 | 27.05.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs170 

Наука и образовање

У поступку одлучивања о избору кандидата 
комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та 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 запошља-
вања применом стандардизованих поступака. У 
року од осам дана од дана добијања резулта-
та 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 раз-
говора са кандидатима. Пријаве у затвореној 
коверти доставити лично у секретаријат школе 
или слати препорученом пошиљком на адресу 
школе: Гимназија, 7. јул 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”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. Телефон за контакт: 020/811-148. 

ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ”  
НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, Стевана Немање бб
тел. 020/5403-165

Наставник енглеског језика
са 53% од пуног радног времена

Наставник историје
са 55% од пуног радног времена

Наставник географије
са 55% од пуног радног времена

Наставник музичке културе
са 50% од пуног радног времена

Наставник технике и технологије 
- техничко информатичког 

образовања
са 90% од пуног радног времена

Стручни сарадник – психолог
са 50% од пуног радног времена

Стручни сарадник – библиотекар

Чистачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос: Кан-
дидати морају испуњавати услове за пријем у 
радни однос утврђене чланом 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19 и 6/20), и то да: 1) има одгова-
рајуће образовање; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Усло-
ви за пријем у радни однос доказују се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Докази да кандидат има одговарајуће 

образовање, да није осуђивано правоснажном 
пресудом..., да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик морају бити састав-
ни 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 има-
ти одговарајуће образовање сходно члану 140. 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 
– др. закон, 10/19 и 6/20). 
Знање српског језика кандидат доказује стече-
ним средњим, вишим или високим образовањем 
на српском језику или да је кандидат положио 
испит из наведених језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе, сходно члану 
141. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 
27/18 –др. закон, 10/19 и 6/20). Прописани сте-
пен и врста образовања за радна места под 
тачком од 1 до 7 конкурса: У погледу степе-
на и врсте образовања потребно је да канди-
дати имају одговарајући степен и врсту обра-
зовања сходно Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС”, број 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 20/2020) и 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова у Основној школи „Меша Селимовић”, 
Нови Пазар, дел. број 01-27/1 од 14. 01. 2019. 
године, чије одредбе нису у супротности са 
Правилником. Прописани степен и врста обра-
зовања за радно место чистачица под тачком 
8 конкурса: У погледу степена и врсте обра-
зовања потребно је да кандидати имају одго-
варајући степен и врсту образовања сходно 
Правилнику о организацији и систематизацији 
послова у Основној школи „Меша Селимовић”, 
Нови Пазар, дел. број 01-27/1 од 14. 01. 2019. 
године. -основно образовање. Рок за доставу 
пријава (пријавни формулар): Рок за доставу 
пријава (пријавни формулар) на конкурс је 8 
дана и почиње да тече почев од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови”. Уз пријаву 
(пријавни формулар) на конкурс потребно је 
доставити: Оригинал или оверену копију дипло-
ме, односно уверење, којим се доказује одго-
варајуће образовање; 2. Оригинал уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци); 
3. Доказ да кандидат није осуђивано правос-
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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старије од 
шест месеци). 4. Одговарајући доказ којим се 
доказује знање српског језика, сходно члану 
141. Закона о основама система образовања 
и васпитања. Пријавни формулар: Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну 
документацију (доказе), заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају ОШ”Ме-
ша Селимовић”, Нови Пазар. Разговор са канди-
датима: Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе сачињене у складу са 
чланом 154. став 6. Закона о основама система 
образовања и васпитања васпитања („Службе-
ни гласник РС”, број 88/17, 27/18 –др. закон, 
10/19 и 6/20). Разговор се обавља у циљу про-
цене познавања струке и послова прописаних 
наставним планом и програмом за радно место 
за које је кандидат конкурисао; процене профе-
сионалних карактеристика, вештине комуници-

рања, ставова и мотивације кандидата за рад 
у школи, и додатно знање и вештине. Пријаве 
(пријавни формулар) са потребним доказима о 
испуњености услова за пријем односно засни-
вање радног односа слати на адресу: Основна 
школа „Меша Селимовић”, Нови Пазар, Стевана 
Немање бб, 36300 Нови Пазар, са ознаком „ За 
конкурс”, или лично доставити управи школе. 
Пријаве које не испуњавају услове конкурса у 
погледу прописаног степена и врсте образо-
вања, односно одговарајућег образовања, про-
писаног занимања (стручног назива), пријаве 
које буду непотпуне (не садрже све захтева-
не доказе о испуњености услова конкурса) и 
неблаговремене, неће се узимати у разматрање 
приликом одлучивања у поступку пријема у 
радни однос. 

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

тел. 064/1875302

Наставника разредне наставе
на неодређено време настава на 

српском језику
2 извршиоца

Наставник разредне наставе
на неодређено време - настава на 

босанском језику

Стручни сарадник – логопед
на неодређено време - за рад са 

ученицима који похађају наставу на 
српсом и босанском језику

Наставник информатике и 
рачунарства

на неодређено време - настава на 
српском и босанском језику

УСЛОВИ: потребно је да кандидати испуњавају 
услове у скалду са чланом 139. Закона о осно-
вама система образовања И васпитања, и то: - 
да има одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. Гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018 – др. закони 10/2019 и 6/20) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалси-
тичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета, (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, 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четри године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
ставе 1. Тачка 1) подтачка 2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне. Односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Да испуњава 
услове у погледу степена и врсте стручне спре-
ме прописане правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/17, 13/18 и 11/19), 
да има психичку, физичку и здраствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, - да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безуусловна казна 
затовра у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици; оду-
зимање малолетног лица, запуштење и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће; 
за кривична дела примања или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
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полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићенох 
међинародним 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 коме се сотварује 
образовно - васпити рад. Уз пријаву на конкурс 
потребно је поднети и следећа документа: - 
доказ о поседовању одговарајућег образовања 
(диплома - оригинал или оверена копија или 
уверење уколико није издата диплома), - уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
копија дипломе или уверења уколико није изда-
та диплома), - извод из матичне књиге рођених 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверена 
копија); - уверење о неосуђиваности из МУП-а, 
не старије од 6 месеци; - доказ о знању српско-
га језика И језика на ком се осварује образов-
но – васпитни рад, знање српског И босанског 
језика кандидат доказује стеченим средњим, 
вишим или високим образовањем на српском 
И босанском језику или потврдом о положеном 
испиту из тог језика по програм одговарајуће 
високошколске установе, - доказ о поседо-
вању образовања из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова у скалду са чланом 
142. став 1. Закона о основама система обра-
зовања И васпитања (кандидат који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит односно 
испит за лиценцу сматра се да има образовање 
из наведених дисциплина и потребно је да при-
ложи доказ о томе) - оригинал или оверена 
копија. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здраствене способности за рад са ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање на конкурс је осам (8) дана од 
дана објављивања у листу „ Послови”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Кандидат је дужан да попуни фор-
мулар за пријем у радни однос у установи обра-
зовања И васпитања који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (http://www.mpn.
gov.rs) и потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријамним формуларом доставља 
школи на горе наведену адресу. За додатне 
информације обратите се секретару школе. 

ГИМНАЗИЈА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Вука Караџића 7

тел. 020/5100-710

Радник на пословима ложача
на неодређено време са 50% радног 

времена

Радник на пословима техничара за 
одржавање информационих система

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају потребну документацију у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Кон-
курс се објављује у недељном листу „Послови” 
при НСЗ. Конкурс спроводи Конкурсна комисија 
именована од стране директора Школе. Канди-
дати треба да испуњавају услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и то: за ложача да има одговарајуће 
образовање: КВ радник машинске струке – III 
степен радник – II степен. Посебни услови за 
ложача: положен испит за вршење послова на 
радном месту које има електроенергетска, кот-

ларска и друга енергетска постројења и судо-
ве под притиском; б) за техничара одржавања 
информационих система да има одговарајуће 
образовање: средња стручна спрема: тех-
нички / економски / правни смер – IV степен; 
в) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; г) има 
држављанство Републике Србије; д) зна српски 
језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад; ђ) није осуђивано правнос-
нажном 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 малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заш¬тићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкур¬са. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти су дужни да доставе следећа документа: 1. 
оверени преписи/фотокопије диплома о сте-
ченом образовању; 2. оверени преписи/фото-
копије уверења - сертификата о положеном 
испиту за вршење послова на радном месту 
које има електроенергетска, котларска и дру-
га енергетска постројења и судове под притис-
ком – за ложача; 3. уверење о држављанству; 
4. извод из матичне књиге рођених; 5. доказ 
о знању српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли 
на тим језицима); 6. доказ о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања. 
Докази о испуњености услова из тачке 1. 2. 3. 
4. 5. и 6. достављају се уз пријаву, а доказ о 
испуњености услова из тачке В в) - лекарско 
уверење, прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Пријаве треба послати на адресу: Гим-
назија, улица Вука Караџића бр. 7, 36300 Нови 
Пазар. Информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе или на број телефона 
020/5100-710. 

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”  
НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, Осаоница бб
36314 Штитаре

тел. 020/351-393

Административни радник
на неодређено време са непуним радним 
временом 50% норме за рад у матичној 

школи у Осаоници

Наставника енглеског језика
у радни однос на неодређено време са 
непуним радним временом 50% норме 

за рад у издвојеним одељењима

Наставника немачког језика
на недоређено време са непуним радним 
временом 80% норме за рад у матичној 

школи у Осаоници и издвојеном 
одељењу у Белим Водама

Наставника географије
на неодређено време са непуним радним 
вреемном 35% норме за рад у матичној 

школи у Осаоници

Наставника географије
на неодређено време са непуним 

радним временом 35% норме за рад у 
издвојеном одељењу у Белим Водама

Наставника музичке културе
на неодређено време са непуним радним 
временом 50% норме за рад у матичној 

школи у Осаоници и издвојеном 
одељењу у Белим Водама

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати усло-
ве за пријем у ранди однос утврђене чланом 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018- др. закони 10/2019, 27/2018- др. зако-
ни и 6/2020) и то: 1) да имају одговарајуће 
образовање, 2) да имају физичку и здрастве-
ну 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолоетног лицаили родос-
крнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није у складу са законом утврђено диски-
минаторно понашање , 4) да има држављан-
ство Републике Србије , 5) да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Услови за пријем у радни однос доказују 
се приликом пријема у радни однос и прове-
равају у току рада. Докази да кандидат има 
одговарајуће образовање, да ниоје осуђивано 
правоснажном пресудом … да има држављан-
ство Републике Србије и да зна српски језик 
и босански језик, морају бити саставни део 
пријаве на конкурс. Доказ о поседовању пси-
хичке, 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, 
10/19 и 6/2020). Потребна документа за радно 
место административног радника: Уз пријаву 
(пријавни формулар) на конкурс је потреб-
но доставити 1. оригинал или оверену копију 
дипломе, односно уверење, којим се доказује 
одговарајуће средње образовање, 2. оригинал 
уверење о држављанству не старије од 6 месе-
ци, 3. Доказ да кандидат није осуђиван правос-
нажном 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није у складу са законом утврђе-
но дискиминаторно понашање, 4. Оригинал 
извод из матичне књиге рођених не старије од 
6 месеци. Потребна документа за наставника 
енглеског језика, немачког језика, наставни-
ка музичке културе и наставника географије: 
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 осуђи-
ван 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 
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слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није у складу са 
законом утврђено дискиминаторно понашање, 
4. Оригинал извод из матичне књиге рођених 
не старије од 6 месеци, 5. Одговарајући доказ 
којим се доказује знање српског и босанског 
језика , сходно члану 141. Закона о основама 
система образовања и васпитања. Кандидати 
попуњавају формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну докумен-
тацију (доказе)заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају потребну докумен-
тацију на горе наведену адресу. . Информације 
се могу добити на горе наведеној адреси и 
кандидати могу слати пријаве на исту. Рок за 
доставу пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у листу „Послови”. Ближе инфор-
мације се могу добити код секретара школе и 
горе на наведени број телефона или на адре-
су 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, 27/18, 10/19 и 6/2020). 
Разговор се обавља у циљу процене познавања 
струке и послова прописаних наставним планом 
и програмомза радно место за које је кандидат 
конкурисао: проценае професионалиних карак-
теристика, вештина комуницирања, ставова и 
мотивације кандидата за рад у школи, и додат-
но знање и вештине. Пријаве (пријавни фор-
мулар) 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. 

ОШ „ЈОШАНИЦА” ЛУКАРЕ 
36300 Нови Пазар, Лукаре бб

36306 Лукаре
тел. 020/433-493

Чистачица
са непуним радним временом односно 

за 50% од пуног радног времена на 
неодређено радно време за рад у 
издвојеном одељењу у Крушеву

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос: Кан-
дидати морају испуњавати услове за пријем 
у радни однос прописане чланом 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020), и Правилни-
ком о организацији и систематизацији посло-
ва у Основној школи „Јосаница” Лукаре, дел. 
број 496/1 од 10. 12. 2018. године. Прописани 
степен и врста образовања: У погледу степе-
на и врсте образовања потребно је да канди-
дати имају завршену основну школу, однос-
но основно образовање, сходно Правилника 
о организацији и систематизацији послова у 
Основној школи „Јосаница” Лукаре, дел. број 
496/1 од 10. 12. 2018. године. Рок за доставу 
пријава (пријавни формулар): Рок за доставу 
пријава (пријавни формулар) на конкурс је 8 
дана и почиње да тече почев од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови”. Уз пријаву 
(пријавни формулар) на конкурс потребно је 
доставити: 1. Оригинал или оверену копију 
сведочанства, односно уверења, којим се 
доказује одговарајуће образовање (стечено 
основно образовање); 2. Оригинал уверење 
о држављанству; 3. Доказ да кандидат није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 

за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. Пријавни формулар: Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја Р Србије, а потребну доку-
ментацију (доказе), заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају ОШ „Јоша-
ница” Лукаре, Нови Пазар. Разговор са канди-
датима: Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе сачињене у складу са 
чланом 154. став 6. Закона о основама система 
образовања и васпитања васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019 и 6/2020). Разговор се обавља 
у циљу процене познавања струке и послова 
прописаних за радно место за које је кандидат 
конкурисао; процене професионалних карак-
теристика, вештине комуницирања, ставова и 
мотивације кандидата за рад у школи, и додат-
но знање и вештине. Пријаве (пријавни фор-
мулар) са потребним доказима о испуњености 
услова за пријем односно заснивање радног 
односа слати на адресу: Основна школа « 
Јошаница» Лукаре, 36306 Лукаре, Нови Пазар, 
са ознаком « За конкурс», или лично достави-
ти управи школе. Пријаве које не испуњавају 
услове конкурса у погледу прописаног степе-
на и врсте образовања, односно одговарајућег 
образовања, прописаног занимања (стручног 
назива), пријаве које буду непотпуне (не садр-
же све захтеване доказе о испуњености услова 
конкурса) и неблаговремене, неће се узиммати 
у разматрање приликом одлучивања у поступку 
пријема у радни однос. 

НОВИ СА Д

ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ”
Темерин, Народног фронта 80

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба 
да испуњава услове прописане чланом 122., 
139. и 140. став 1. и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени глас-
ник Републике Србије”, бр. бр. 88/17, 27/18 - др. 
закони и 10/19) и то да има: 1. Одговарајуће 
високо образовање за наставника те врсте 
школе и подручја рада, педагога и психолога 
стечено: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе 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, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета), или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. 2. Доз-
волу за рад наставника, педагога и психолога; 
3. Обуку и положен испит за директора уста-
нове; Пријава ће се сматрати потпуном и уко-
лико кандидат нема положен испит за дирек-
тора установе. Кандидат изабран за директора 
школе који нема положен испит за директора 
4. Најмање 8 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стече-

ног одговарајућег образовања; 5. Психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 6. Није осуђиван правос-
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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 7. 
Држављанство Републике Србије; 8. Зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно 
васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: Оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом високом образовању, Оверену 
фотокопију дозволе за рад, Потврду о радном 
стажу у установи на пословима, образовања, 
након стеченог одговарајућег образовања (не 
старије од 6 месеци), Лекарско уверење - Да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима. Уверење 
надлежног Министарства унутрашњих посло-
ва да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, 
(не старије од 6 месеци), Уверење суда опште 
надлежности да против кандидата није покре-
нут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивање оптужнице 
којој није претходила истрага или доношење 
решења о одређивању притвора пре подно-
шење оптужног предлога за кривична дела из 
члана 139. став 1. тачка 3.) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, оригинал 
или оверена фотокопија (не старије од 6 месе-
ци), Уверење надлежног привредног суда да 
кандидат није осуђиван за привредни преступ 
у вршењу раније дужности, оригинал или ове-
рена фотокопија (не старије од 6 месеци), Уве-
рење о држављанству Републике Србије, ори-
гинал или оверена фотокопија (не старије од 
6 месеци), Извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверена фотокопија (не старије 
од 6 месеци). Доказ о знању српског језика 
на коме се изводи образовно-васпитни рад 
само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику, Доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника), ако га поседу-
је. Доказ о резултату стручно -педагошког над-
зора школе и оцену спољашњег вредновања 
(само кандидати који су претходно обављали 
дужност директора школе). Радна биографије 
и преглед кретања у служби. Изузетно, ако 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140. ст. 
1. и 2. овог закона, дужност директора основне 
школе може да обавља лице које има одгова-
рајуће образовање из члана 140. став 3. овог 
закона за наставника те врсте школе, дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање десет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Директор 
се бира на период од 4 године. Рок за подно-
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шење пријава на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидат попуња-
ва пријемни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и одштампан формулар зајед-
но са пријавом на конкурс за избор директора 
и комплетном документацијом достаља лично 
или на адресу Основна школа „Петар Кочић” 
Темерин ул. Народног фронта 80, са назнаком 
„Конкурс за избор директора школе”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће узимати 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
се могу добити од секретара школе на телефон: 
021/843-372. 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад

Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник за ужу научну област 
Производни и услужни системи, 

организација и менаџмент
и заснивање радног односа у звању 
ванредног професора на одређено 

време од 5 година или редовног 
професора на неодређено време

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
индустријско инжењерство и инжењерски 
менаџмент, да је претходне степене студија 
завршио са просечном оценом најмање осам 
(8), односно да има најмање три године педа-
гошког искуства на високошколској установи, 
као и услови прописани чланом 74. Закона о 
високом образовању, чланом 143. Статута Уни-
верзитета у Новом Саду и чланом 14. Правил-
ника о ближим минималним условима за избор 
наставника на Универзитету у Новом Саду. 

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област: Рачунарска техника и 

рачунарске комуникације
и заснивање радног односа на одређено 

време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
електротехничко и рачунарско инжењерство, 
да је претходне степене студија завршио са 
просечном оценом најмање осам (8), односно 
да има најмање три године педагошког иску-
ства на високошколској установи, као и услови 
прописани чланом 74. Закона о високом обра-
зовању, чланом 143. Статута Универзитета у 
Новом Саду и чланом 14. Правилника о ближим 
минималним условима за избор наставника на 
Универзитету у Новом Саду. 

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област: Интегрална системска 
подршка

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
машинско инжењерство или мехатроника, да је 
претходне степене студија завршио са просеч-
ном оценом најмање осам (8), односно да има 
најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи, као и услови пропи-
сани чланом 74. Закона о високом образовању, 
чланом 143. Статута Универзитета у Новом 
Саду и чланом 14. Правилника о ближим мини-
малним условима за избор наставника на Уни-
верзитету у Новом Саду. 

Наставника за ужу научну област: 
Примењене рачунарске науке и 

информатика
и заснивање радног односа у звању 
ванредног професора на одређено 

време од 5 година или редовног 
професора на неодређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
електротехничко и рачунарско инжењерство, 
да је претходне степене студија завршио са 
просечном оценом најмање осам (8), односно 
да има најмање три године педагошког иску-
ства на високошколској установи, као и услови 
прописани чланом 74. Закона о високом обра-
зовању, чланом 143. Статута Универзитета у 
Новом Саду и чланом 14. Правилника о ближим 
минималним условима за избор наставника на 
Универзитету у Новом Саду. 

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област: Теоријска и 

примењена математика
на одређено време од 3 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: Завршене мастер академске студије из 
области примењена математика или математич-
ке науке и студент је докторских студија који 
је сваки од претходних степена студија завр-
шио са просечном оценом најмање 8 (осам) 
или завршене магистарске студије из области 
примењена математика или математичке науке 
по законима пре доношења Закона о високом 
образовању и има прихваћену тему доктор-
ске дисертације, као и услови прописани чла-
ном 84. Закона о високом образовању, чланом 
156. Статута Универзитета у Новом Саду, чла-
ном 164. Статута Факултета техничких наука у 
Новом Саду и чланом 12. Правилника о ближим 
минималним условима за избор наставника 
и сарадника на Факултету техничких наука у 
Новом Саду. 

ОСТАЛО: Приложити: 1. Пријаву за засни-
вање радног односа и избор у звање (навес-
ти звање, прецизан назив уже области и датум 
објављивања конкурса); 2. Краћу биографију 
са библиографијом (списак радова) 3. Овере-
не фотокопије диплома и додатака дипломама 
са свих нивоима студија. За дипломе стечене 
у иностранству потребно је приложити доказ 
о признавању стране високошколске испра-
ве;4. Фотокопирану или очитану личну кар-
ту; 5. Потврду о оцени резултата педагошког 
рада-мишљење студената, уколико кандидат 
поседује педагошко искуство;6. Потврду из 
МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван 
за кривично дело против полне слободе, фал-
сификовања исправе коју издаје високошкол-
ска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи;7. Фото-
копије објављених научних, односно стручних 
радова у научним часописима, зборницима или 
саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима, односно признатих умет-
ничких остварења, оригиналних стручних ост-
варења (пројеката, студија, патената, ориги-
налних метода и сл.). објављених уџбеника, 
монографија, практикума или збирки задата-
ка, за ужу научну, уметничку, односно стручну 
област за коју се бира. 8. Доказе о руковођењу 
или учешћу у научним, односно уметничким 
пројектима, оствареним резултатима у развоју 
научно-наставног подмлатка на факултету, 
учешћу у завршним радовима на специјалис-
тичким, мастер и докоторским академским сту-
дијама. За избор у звање асистента приложити 
и: 1. Потврду да је кандидат студент докторских 

студија. Уколико кандидат поседује диплому 
магистра наука, односно магистра уметности и 
потврду да кандидат има прихваћену тему док-
торске дисертације, односно докторског умнет-
ничког пројекта. За избор у звање: доцента, 
доцента или ванредног, ванредног професо-
ра или редовног професора приложити и: 1. 
Попуњен електронски образац: Реферат коми-
сије о кандидатима за избор у звање настав-
ника-УНС_Образац_избори_кандидат_в1. 4. 
пдф. Сајту Универзитета у Новом Саду: https://
www.uns.ac.rs/index. php/univerzitet/dokumenti/
category/45-izbor-u-zvanje. Кандидат исти тре-
ба да пошаље не e-mail: opstaftn@uns.ac.rs и 
то у року предвиђеном за пријаву кандидата. 
2. За сваку одредницу коју кандидат испуњава 
неопходно је приложити доказ у форми одлу-
ке, решења, потврде и сл. За чланство у удру-
жењима, одборима, органима управљања и сл., 
неопходно је доставити потврду надлежних 
институција или навести линк са сајта институ-
ције на ком се јасно види кандидатово учешће 
у раду. За чланство у комисијама за изборе у 
звања, неопходно је доставити решење о име-
новању комисије. За учешће у програмским и 
организационим одборима скупова, неопход-
но је доставити потврду о учешћу или навести 
линк са сајта институције на ком се јасно види 
кандидатово учешће у раду. За избор у звање 
редовног професора, као доказе о цитираности 
обавезно је доставити потврду Матице српске, 
поред које кандидат може доставити и друге 
доказе (научне радове у којима се види цити-
раност, одштампану листу цитата са Scopus-а и 
сл.). Ако је научни рад који представља услов 
за избор у звање наставника у штампи, неоп-
ходно је да аутор приложи потврду уредништва 
часописа са подацима о називу чланка, аутори-
ма и завршеном процесу рецензирања. Пријаве 
слати на горе наведену адресу за сваки конкурс 
за стицање звања и заснивање радног односа, 
посебно. Комисија ће разматрати само бла-
говремене пријаве. Одлука о избору у звање 
ступа на снагу почев од дана ступања на сна-
гу уговора о раду. Рок за пријаву кандидата на 
конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
21239 Ђурђево, Краља Петра I 59

Наставник немачког језика

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог 
образовања за наставника немачког језика, у 
складу са чланом 3. став 1. тачка 3. подтачка 
3) Правилника о степену образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној шко-
ли („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 здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика; неосуђиваност правнос-
нажном 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заш¬тићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију; непостојање дискриминаторног 
понашања на страни кандидата, утврђеног у 
складу са зако¬ном. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 (петнаест) дана од дана објављи-
вања конкур¬са. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: 
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попуњен формулар за пријем у радни однос у 
установи образовања и васпитања са званич-
не интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом висо-
ком образовању; оригинал или оверену фото-
копију 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 јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе (доставља само кандидат који одго-
варајуће образовање није стекао на српском 
језику); оригинал или оверену фотокопију уве-
рења 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 пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна 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 дру-
гих 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. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе или позивом на број телефо-
на: 021/2939-033. 

ОСНОВНА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
21000 Нови Сад, Футошки пут 25А 

Наставник разредне наставе
6 извршилаца

Чистачица

УСЛОВИ: Радно место број 1. Наставник раз-
редне наставе: Кандидати морају испуњавати 
услове за заснивање радног односа, у складу 
са чланом 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
6/2020) и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник” 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и11/2019) односно: 1. 
имати одговарајуће образовање 2. имати пси-
хичку, физичку и здраствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. морају поседовати 
доказ о неосуђиваности, односно не смеју бити 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита;за 
кривична дела из групекривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
противчовечности и других заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминатроско понашање; 
4. имати држављанство Републике Србије 5. 
знати српски језик или језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Радно место број 
2. чистачица: Кандидати морају испуњавати 
услове за заснивање радног односа, у складу 
са чланом 139, односно: 1. имати одговарајуће 
образовање (завршена основна школа) 2. имати 
психичку, физичку и здраствену способност за 
рад са децом и ученицима, 3. морају поседо-

вати доказ о неосуђиваности, односно не смеју 
бити осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита;за кривична дела из групекривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и противчовечности и других заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминатроско пона-
шање;4. имати држављанство Републике Србије 
5. знати српски језик или језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс кандидат доставља: пријавни форму-
лар са сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; биографију са личним 
подацима; доказ о одговарајућем образовању 
(оригинал или оверену копију дипломе); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију), уверење о држављанству РС 
(оригинал или оверену фотокопију, не старије 
од 6 месеци), доказ о неосуђиваности однос-
но не смеју бити осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита;за кривична дела из 
групекривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и противчовечности 
и других заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминатроско понашање; доказ о знању српс-
ког језика, достављају само кандидати који одг-
варајуће образовање нису стекли на српском 
језику; лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здраственој способности за рад са ученицима 
се доставља непосредно пре закључења угово-
ра о раду Конкурс спроводи конкурсна комисија 
именована од стране директора школе. Кон-
курсна комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос у складу са 
чланом 139. закона о основама система обра-
зовања и васпитања. У поступку одлучивања 
о избору кандидата, конкурсна комисија врши 
ужи избор кандидата које упућује на претход-
ну психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. Психолошку процену спо-
собности врши надлежна служба за запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
и обавља разговор са кандидатима са листе, 
а разговор ће се обавити у просторијама ОШ 
„Никола Тесла” Нови Сад. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати. 

ШОСО „БРАТСТВО”
21220 Бечеј, Доситејева 11

Административно-финансијски 
радник

са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1) има четврти степен стручне спреме 
економског смера или гимназије и способности 
и знање за рад на рачунару. 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 

против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик. 
Услови се доказују приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из тач. 1), 3)-5) подносе се 
уз пријаву на конкурс, а из тачке 2) пре закљу-
чења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат је дужан да у облику оригинала, или код 
јавног бележника оверене фотокопије, поднесе 
доказе о испуњењу услова из предметног кон-
курса. Знање српског језика се доказује дипло-
мом, односно сведочанством да је кандидат 
стекао средње, више или високо образовање 
на српском језику, или је положио испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Послови радног места врше се 
на територији општине Бечеј. Лице овлашћено 
за контакт је Бошко Радулашки, секретар Шко-
ле, на број (021) 69-16-363. Пријава се подно-
си на обрасцу Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и обавезно садржи подат-
ке о радном месту на које кандидат конкури-
ше. Конкурс је отворен и пријаве кандидата 
подносе се на прописаном обрасцу Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, у 
затвореним ковертама са назнаком: „Конкурс за 
пријем у радни однос” у року од 15 (петнаест) 
дана од дана објављивања у часопису „Посло-
ви”, на адресу: ШОСО „Братство”, 21220 Бечеј, 
Доситејева бр. 11. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узимати у разматрање. 

Дефектолог наставник
на мађарском наставном језику,  

са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1) има одговарајуће образовање-про-
писано одредбама члана 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и васпитача у основној шко-
ли за ученике са сметњама у развоју и инвалиди-
тетом („Службени гласник РС-Просветни гласник 
бр. 17/2018.). 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма;3) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије;5) зна 
српски језик и мађарски језик;Услови се доказују 
приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази о испуњености услова из 
тач. 1), 3)-5) подносе се уз пријаву на конкурс, 
а из тачке 2) пре закључења уговора о раду. Уз 
пријаву на конкурс кандидат је дужан да у обли-
ку оригинала, или код јавног бележника оверене 
фотокопије, поднесе доказе о испуњењу услова 
из предметног конкурса. Знање српског језика 
се доказује дипломом, односно сведочанством 
да је кандидат стекао средње, више или високо 
образовање на српском језику, или је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Знање мађарског јези-
ка се доказује дипломом, односно сведочан-
ством да је кандидат стекао средње, више или 
високо образовање на мађарском језику, или је 
положио испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Послови рад-
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ног места врше се на територији општине Бечеј. 
Лице овлашћено за контакт је Бошко Радулашки, 
секретар Школе, на број (021) 69-16-363. Прија-
ва се подноси на обрасцу Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја и обавезно 
садржи податке о радном месту на које кандидат 
конкурише. Конкурс је отворен и пријаве канди-
дата подносе се на прописаном обрасцу Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
у затвореним ковертама са назнаком: „Конкурс 
за пријем у радни однос” у року од 15 (петнаест) 
дана од дана објављивања у часопису „Посло-
ви”, на адресу: ШОСО „Братство”, 21220 Бечеј, 
Доситејева бр. 11. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узимати у разматрање. 

Дефектолог наставник
на српском наставном језику,  

са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1) има одговарајуће образовање-про-
писано одредбама члана 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и васпитача у основној шко-
ли за ученике са сметњама у развоју и инва-
лидитетом („Службени гласник РС-Просветни 
гласник бр. 17/2018.). 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима;3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик. Услови се 
доказују приликом пријема у радни однос и про-
веравају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из тач. 1), 3)-5) подносе се уз пријаву 
на конкурс, а из тачке 2) пре закључења уго-
вора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидат је 
дужан да у облику оригинала, или код јавног 
бележника оверене фотокопије, поднесе дока-
зе о испуњењу услова из предметног конкурса. 
Знање српског језика се доказује дипломом, 
односно сведочанством да је кандидат стекао 
средње, више или високо образовање на срп-
ском језику, или је положио испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Послови радног места врше се на терито-
рији општине Бечеј. Лице овлашћено за контакт 
је Бошко Радулашки, секретар Школе, на број 
(021) 69-16-363. Пријава се подноси на обрасцу 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и обавезно садржи податке о радном 
месту на које кандидат конкурише. Конкурс је 
отворен и пријаве кандидата подносе се на про-
писаном обрасцу Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, у затвореним ковертама 
са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос” 
у року од 15 (петнаест) дана од дана објављи-
вања у часопису „Послови”, на адресу: ШОСО 
„Братство”, 21220 Бечеј, Доситејева бр. 11. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
узимати у разматрање. 

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА  
„ДР РАДИВОЈ УВАЛИЋ”

Бачка Паланка, Трг братства и јединства 23

Наставник предметне наставе - 
куварство

Наставник практичне наставе у 
области трговина

Организатор практичне наставе и 
вежби

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште 
услове прописане Законом о раду, услове из чл. 
139. и 140, Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020) и то: а) одго-
варајуће образовање ускладу са чл. 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. 
закони, 10/2019) као и у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Трговина, 
угоститеств и туризам („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник „ бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 
11/2016, 2/2017, 13/2018, 2/20), Каталога рад-
них места у просвети и Правилника о организа-
цији и систематизацији радних места у Школи 
(за организатора практичне наставе и вежби 
потребно је високо образовање првог степена 
-основне академске студије, односно струковне 
студије, студијама у трајању од три године, или 
више образовање и 5 година радног искуства у 
области образовања у подручју рада Економија, 
право, администрација, односно Трговина, угос-
титељство, туризам, а за референта за финан-
сијско рачуноводствене послове потребно је 
средње образовање економског смера) б) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; в) да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичниг дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; г) да има држављанство Републи-
ке Србије и д) да зна српски језик. Докази о 
испуњености услова из тачака а), в), г) и д) 
достављају се уз пријаву, а доказ о испуње-
ности услова из тачке б)ове одлуке прибавља 
се пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преу-
зима на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: 1) оверену фотокопију дипломе (доказ 
о одговарајућем образовање); 2) доказ да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Зако-
на- уверење из МУП-а не старије од 6 месеци); 
3) доказ да кандидат има обавезно образовање 
из чл. 140 овог закона- образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи у 
складу са Европским системом преноса бодова, 
за кандидате који ово уверење не поседују у 
складу са чл. 142. став 2 наставник је обавезан 
да стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу или доказ да је 
положио испит за лиценцу (овај услов се одно-

си само за наставнике); 4) извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија), 5) уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија - не 
старије од 6 месеци); 6) доказ о знању српс-
ког језика, као језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи, доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику; 7) Доказ о дужини радног 
стажа у образовању за организатора практичне 
наставе и вежби. 8) Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве, као и пријаве 
са неовереном документацијом, неће се разма-
трати. Пријаве слати на адресу школе: Средња 
стручна школа „Др Радивој Увалић”, Трг брат-
ства јединства бр. 23, 21400 Бачка Паланка 
или донети лично у просторије школе, радним 
даном од 8. 00 до 13. 00 часова. 

Наставник економске групе 
предмета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште 
услове прописане Законом о раду, услове из чл. 
139. и 140, Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020) и то: а) одго-
варајуће образовање ускладу са чл. 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. 
закони, 10/2019) као и у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Економија, 
право и администрација („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 
1/2019, 9/2019, 2/20) и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Трговина, угости-
тељство, туризам („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 
2/2017, 13/2018) б) да 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 
кривичниг дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; г) да има 
држављанство Републике Србије и д) да зна 
српски језик. Докази о испуњености услова из 
тачака а), в), г) и д) досзављају 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 преу-
зима на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: 1) оверену фотокопију дипломе (доказ 
о одговарајућем образовање); 2) доказ да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка3) Закона 
- уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци); 
3) доказ да кандидат има обавезно образовање 
из чл. 140 овог закона- образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
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студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи у 
складу са Европским системом преноса бодова, 
за кандидате који ово уверење не поседују у 
складу са чл. 142. Став 2 наставник је обавезан 
да стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу или доказ да је 
положио испит за лиценцу; 4) извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија), 5) уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија не 
старије од 6 месеци); 6) доказ о знању српс-
ког језика, као језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи, доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови” Небла-
говремене и непотпуне пријаве, као и пријаве 
са неовереном документацијом, неће се разма-
трати. Пријаве слати на адресу школе: Средња 
стручна школа „Др Радивој Увалић”, Трг брат-
ства јединства 23, 21400 Бачка Паланка или 
донети лично у просторије школе, радним 
даном од 8. 00 до 13. 00 часова. 

Стручни сарадник - педагог
на одређено време, ради замене одсутно 

запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
опште услове прописане Законом о раду, усло-
ве из чл. 139. и 140, Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020) и то: а) 
одговарајуће образовање ускладу са чл. 140 и 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 
- др. закони, 10/2019) као и у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника из опште образовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школа-
ма („Сл. гласник РС - Просветни гласник „ бр. 
8/2015, 11/2016, 13/2016-исп” 13/2016, 2/2017, 
13/2018, 7/2019 и 2/20), б) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) 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 родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичниг дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
г) да има држављанство Републике Србије и 
д) да зна српски језик. Докази о испуњености 
услова из тачака а), в), г) и д) достављају се уз 
пријаву, а доказ о испуњености услова из тач-
ке б) ове одлуке прибавља се пре закључења 
уговора о раду. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преу-
зима на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: 1)оверену фотокопију дипломе (доказ 
о одговарајућем образовање); 2) доказ да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка3) Закона 
- уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци); 
3) доказ да кандидат има обавезно образовање 
из чл. 140 овог закона- образовање из психо-

лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи у 
складу са Европским системом преноса бодова, 
за кандидате који ово уверење не поседују у 
складу са чл. 142. Став 2 наставник је обавезан 
да стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу или доказ да је 
положио испит за лиценцу; 4) извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија), 5) уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија) - не 
старије од 6 месеци; 6) доказ о знању српског 
језика, као језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи, доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови „. Небла-
говремене и непотпуне пријаве, као и пријаве 
са неовереном документацијом, неће се разма-
трати. Пријаве слати на адресу школе: Средња 
стручна школа „Др Радивој Увалић”, Трг брат-
ства јединства 23, 21400 Бачка Паланка или 
донети лично у просторије школе, радним 
даном од 8. 00 до 13. 00 часова. 

Наставник немачког језика
77,78% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
опште услове прописане Законом о раду, усло-
ве из чл. 139. и 140, Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020) и то: а) 
одговарајуће образовање ускладу са чл. 140 и 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 
- др. закони, 10/2019), као и у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника из опште образовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школа-
ма („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
8/2015, 11/2016, 13/2016-исп” 13/2016, 2/2017, 
13/2018, 7/2019 и 2/20) и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Трговина, угости-
тељство, туризам („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 
2/2017, 13/2018) и Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада Економија, право и админи-
страција („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019 и 9/2019) 
б) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; в) да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичниг дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; г) да има држављанство Републи-
ке Србије и д) да зна српски језик. Докази о 
испуњености услова из тачака а), в), г) и д) 
достављају се уз пријаву, а доказ о испуње-
ности услова из тачке б)ове одлуке прибавља 
се пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преу-
зима на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: 1)оверену фотокопију дипломе (доказ 
о одговарајућем образовање); 2) доказ да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка3) Закона 
- уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци); 
3) доказ да кандидат има обавезно образовање 
из чл. 140 овог закона- образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи у 
складу са Европским системом преноса бодова, 
за кандидате који ово уверење не поседују у 
складу са чл. 142. Став 2 наставник је обавезан 
да стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу или доказ да је 
положио испит за лиценцу; 4) извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија), 5) уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија) - не 
старије од 6 месеци; 6) доказ о знању српског 
језика, као језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи, доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови” Небла-
говремене и непотпуне пријаве, као и пријаве 
са неовереном документацијом, неће се разма-
трати. Пријаве слати на адресу школе: Средња 
стручна школа „Др Радивој Увалић”, Трг брат-
ства јединства бр. 23, 21400 Бачка Паланка 
или донети лично у просторије школе, радним 
даном од 8. 00 до 13. 00 часова. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„АЛЕКСА ШАНТИЋ”

21212 Степановићево, Војводе Путника 6

Наставник техничког и 
информатичког образовања, технике 

и технологије и информатике

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове про-
писане чланом 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” број 88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20) 
и Правилником о врсти и степену образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС -Просветни гласник” 
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19) и то: да је стекао одговарајуће 
образовање - 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог с тепена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; има психичку, физич-
ку 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 
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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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на 
коме остварује образовно-васпитни рад

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром, достављају школи. Уз пријаву на конкурс 
кандидат доставља: биографију (ЦВ), доказ о 
одговарајућем образовању-оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом образовању 
(уколико је кандидат завршио образовање по 
прописима које важе после 10. септембра 2005. 
доставља оверену фотокопију дипломе са мас-
тер студија), уверење о држављанству Републи-
ке Србије, доказ из казнене евиденције МУП-а 
о неосуђиваности, уверење из Суд-а. Доказ о 
здравственој способности доставља кандидат 
који је изабран, пре закључивања уговора о 
раду. Доказ о знању српског језика-језика на 
којем се изводи образовно васпитни рад у шко-
ли, доставњља се само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском јези-
ку. Уз пријаву кандидат доставља оригинале 
или оверене копије докумената, не старије од 
шест месеци. Рок за подношење пријаве је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
на конкурс слати на адресу: ОШ „Алекса Шан-
тић”21212 Степановићево, Војводе Путника 6. 
Контакт телефон 021/717-055. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће узимати у разма-
трање. 

ГИМНАЗИЈА „20. ОКТОБАР”
Бачка Паланка, Трг братства и јединства 23

Домар/ мајстор одржавања

УСЛОВИ: средње образовање - машинске, 
металске, електро, столарске или водоинстала-
терске струке

Чистачица

УСЛОВИ: основна школа. 

ОПШТИ УСЛОВИ: Кандидати треба да испу-
нањавају услове прописане чланом 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018-др. 
закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о о 
организацији и систематизацији радних мес-
та у Гимназији „20. октобар” Бачка Паланка: 
да имају одговарајуће образовање, психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; да нису осуђивана правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обрзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. У року од 

8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови” кандидати поред кратких 
биографских података треба да поднесу: 1) 
попуњен и одштампан пријавни формулар са 
сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; 2) оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; 
3) уверење из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе о неосуђиваности за горе 
наведена кривична дела (не старије од шест 
месеца од дана објављивања конкурса)- ори-
гинал или оверена фотокопија; 4) уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци од 
дана објављивања конкурса) - оригинал или 
оверена фотокопија; 5)доказ о знању српског 
језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад (доставља кандидат уколико није сте-
као одговарајуће образовање на српском јези-
ку) Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима 
(лекарско уверење) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве као и фотокопије докумената које 
нису оверене од стране надлежног органа неће 
се узети у разматрање. Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату школе на број 
телефона: 021/751-235. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
Бачка Паланка, Доситејева 3

Наставник математике

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које има одговарајуће - 
образовање (у складу са чл. 140. став 1 и 2. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр: 88/2017, 27/18- 
др. закони, 10/19, 6/20); наставник, васпитач и 
стручни сарадник јесте лице које је стекло одго-
варајуће високо образовање: 1.) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије и специјалистичке ака-
демске студије) и то: 1. студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета;2. 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, муилтидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинију целине и одговарајуће 
научне, односно стручне обалсти или области 
педагошких наука; 2.) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. год. Лице из тачке 1 
подтачка 2 мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Психичку, физичку и и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да није осуђи-
вано за кривична дела из чл. 139. став 1. тач-
ка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања, које има држављанство Р. Србије 
и које зна српски језик. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Потребна 
документација: Оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању; Доказ да лице није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободне, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 

међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (из полицијске станице, не старије од 
6 месеци), оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); доказ о знању срп-
ског језика (односи се на кандидате који нису 
образовање стекли на српском језику). Фотоко-
пије докумената се оверавају од стране јавног 
бележника. Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве доставити лично или поштом на 
адресу: ОШ „Вук Караџић”, Доситејева 3, 21400 
Бачка Паланка. Ближе инф. о конкурсу на тел. 
021/6041-244. 

Административно-финансијски 
радник

УСЛОВИ: да лице поседује одговарајуће обра-
зовање- средње образовање економске струке, 
психичку, физичку и и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да није осуђи-
вано за кривична дела из чл. 139. став 1. тач-
ка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања, да има држављанство Републи-
ке Србије и да зна српски језик. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који се нала-
зи на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Потребна документација: оригинал или ове-
рена фотокопија дипломе о стеченом средњем 
образовању економске струке; доказ да лице 
није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (из полицијске станице- не 
старије од 6 месеци), оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављансту Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), доказ о знању 
српског језика (односи се на кандидате који 
нису образовање стекли на српском језику), 
фотокопије докумената се оверавају од стране 
јавног бележника. Уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве доставити лично или поштом на 
адресу: ОШ „Вук Караџић”, Доситејева 3, 21400 
Бачка Паланка. Ближе инф. о конкурсу на тел. 
021/6041-244

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Да лице поседује одговарајуће обра-
зовање- основно образовање, психичку, физич-
ку и и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђивано за кривич-
на дела из чл. 139. став 1. тачка 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања, да 
има држављанство Републике Србије и да зна 
српски језик. Кандидати попуњавају пријавни 
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Наука и образовање

формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Потребна докумен-
тација: Сведочанство о завршеном основном 
образовању (оригинал или оверена фотоко-
пија) (уколико кандидат има завршену средњу 
школу, може доставити диплому о заврше-
ном средњем образовању) Доказ да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободне, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (из полицијске станице, не старије 
од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); доказ о знању срп-
ског језика (односи се на кандидате који нису 
образовање стекли на српском језику). Фотоко-
пије докумената се оверавају од стране јавног 
бележника. Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве доставити лично или поштом на 
адресу: ОШ „Вук Караџић”, Доситејева 3, 21400 
Бачка Паланка. Ближе инф. о конкурсу на тел. 
021/6041-244. 

Наставник физике 
са 60% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које има одговарајуће - 
образовање (у складу са чл. 140. став 1 и 2. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18- 
др. закони, 10/19, 6/20)Наставник, васпитач 
и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање:1.) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије и специјалистичке 
академске студије) и то:1. студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета;2. 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, муилтидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинију целине и одговарајуће 
научне, односно стручне обалсти или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. год. Лице из тачке 1 подтачка 
2 мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Пси-
хичку, физичку и и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђивано 
за кривична дела из чл. 139. став 1. тачка 3. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, које има држављанство Р. Србије и 
које зна српски језик. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Потребна 
документација: оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању; доказ да лице није осуђива-

но правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободне, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (из полицијске станице, не старије од 
6 месеци), оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци), доказ о знању срп-
ског језика (односи се на кандидате који нису 
образовање стекли на српском језику), фотоко-
пије докумената се оверавају од стране јавног 
бележника. Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве доставити лично или поштом на 
адресу: ОШ „Вук Караџић”, Доситејева 3, 21400 
Бачка Паланка. Ближе инф. о конкурсу на тел. 
021/6041-244

ОСНОВНА ШКОЛА  
„АЛЕКСА ШАНТИЋ”

Гајдобра - Нова Гајдобра, Невесињска 2
21432 Гајдобра

Домар

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање, 
средње образовање у трајању од три године 
или средње образовање у трајању од чети-
ри године било које врсте, положен стручни 
испит за рад са судовима под притиском (за 
послове руковања постројењем у котларници). 
2. има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. има држављанство Републике Србије; 
5. зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
одштампану са званичног сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја канди-
дати треба да доставе: оверен препис /фото-
копију дипломе о стеченом образовању; уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месеци, 
(оригинал или оверену фотокопију); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију) уверење о некажњавању из МУП-а, 
не старије од 6 месеци; кратку биографију или 
CV. Докази о здравственој, психичкој и физич-
кој способности прибављају се пре закључења 
уговора о раду. Доказ да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад доставља кандидат које одговарајуће обра-
зовање није стекао на српском језику. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Пријаве се подносе 
на адресу: ОШ „Алекса Шантић” Невесињска 2, 
21432 Гајдобра. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. 

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат за радно место чистачица 
треба да испуњава услове из члана 139. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања, и то: да има одговарајуће образовање, 
основно образовање; 2. има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс одштампану 
са званичног сајта Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја кандидати треба да 
доставе: оверен препис /фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци, (оригинал или 
оверену фотокопију); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију) 
уверење о некажњавању из МУП-а, не старије 
од 6 месеци; кратку биографију или CV. Докази 
о здравственој, психичкој и физичкој способ-
ности прибављају 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. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Пријаве се подносе на адресу ОШ 
„Алекса Шантић”, Невесињска 2, 21432 Гајдо-
бра. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. 

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА  
СА ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ

21410 Футог, Царице Милице 2

Финансијско-рачуноводствени 
референт у ученичком стандарду

Васпитач у ученичком стандарду

Наставник ветеринарске групе 
предмета

Спремачица у ученичком стандарду
3 извршиоца

Чистачица
8 извршилаца, 7 са ангажовањем  
од 100% и 1 са 58% ангажовања

Економ - магационер

Шталски радник
3 извршиоца

Службеник обезбеђења без оружја - 
ученички стандард

2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту 
финансијско-рачуноводствени референт у уче-
ничком стандарду може бити примљен канди-
дат који испуњава следеће услове: 1. поседо-
вање одговарајућег образовања у складу са 
Правилником о организацији и систематизацији 
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радних места у Пољопривредној школи са 
домом ученика Футог: средње образовање; 2. 
поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; 3. 
поседовање држављанства Републике Србије; 
4. знање српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад; 5. Неосуђива-
ност 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискимина-
торно понашање. У радни однос на радном 
месту васпитач у ученичком стандарду може 
бити примљен кандидат који испуњава следеће 
услове: 1. поседовање одговарајућег образо-
вања у складу са Правилником о организацији 
и систематизацији радних места у Пољоприв-
редној школи са домом ученика Футог и то: 
Високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
или на студијама у трајању од најмање 4 годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005 2. Положен 
испит за лиценцу; 3. поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицим 4. поседовање држављан-
ства Републике Србије; 5. знање српског језика 
и језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад; 6. неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, нити за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заш¬тићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискиминаторно понашање. У радни однос на 
радном месту наставник ветернараске групе 
предмета може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања: 
1. има одговарајуће високо образовање сходно 
члану 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/17, 
27/18 и 10/19), као и степен и врсту образо-
вања по Правилнику о врсти и степену образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју 
рада Пољопривреда, производња и прерада 
хране („Службени гласник РС”, број 16/2015, 
11/2016 и 2/2017); 2. поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; 3. поседовање држављан-
ства Републике Србије; 4. знање српског језика 
и језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад; 5. неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, нити за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено диски-

минаторно понашање. У радни однос на радном 
месту спремачица у ученичком стандарду може 
бити примљен кандидат који испуњава следеће 
услове:1. поседовање одговарајућег образо-
вања у складу са Правилником о организацији 
и систематизацији радних места у Пољоприв-
редној школи са домом ученика Футог: основно 
образовање;2. поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; 3. поседовање држављанства Репу-
блике Србије; 4. знање српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад; 5. 
неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено диски-
минаторно понашање. У радни однос на радном 
месту чистачице може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: 1. поседовање 
одговарајућег образовања у складу са Правил-
ником о организацији и систематизацији радних 
места у Пољопривредној школи са домом уче-
ника Футог: основно образовање; 2. поседо-
вање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; 3. 
поседовање држављанства Републике Србије; 
4. знање српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад; 5. неосуђива-
ност 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискимина-
торно понашање. У радни однос на радном 
месту економ -магационер може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: 1. 
поседовање одговарајућег образовања у складу 
са Правилником о организацији и систематиза-
цији радних места у Пољопривредној школи са 
домом ученика Футог и то: средње образовање 
или изузетно: основно образовање и радно 
искуство на тим пословима; 2. поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; 3. поседовање 
држављанства Републике Србије; 4. знање срп-
ског језика и језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад; 5. неосуђиваност правноснаж-
ном 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискиминаторно понашање. У радни 
однос на радном месту шталски радник може 
бити примљен кандидат који испуњава следеће 
услове: 1. поседовање одговарајућег образо-
вања у складу са Правилником о организацији 
и систематизацији радних места у Пољоприв-
редној школи са домом ученика Футог: основно 

образовање;2. поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; 3. поседовање држављанства Репу-
блике Србије; 4. знање српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад; 5. 
Неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено диски-
минаторно понашање. У радни однос на радном 
месту службеник обезбеђења без оружја може 
бити примљен кандидат који испуњава следеће 
услове: 1. поседовање одговарајућег образо-
вања у складу са Правилником о организацији 
и систематизацији радних места у Пољоприв-
редној школи са домом ученика Футог: средње 
или основно образовање; 2. поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; 3. поседовање 
држављанства Републике Србије; 4. знање срп-
ског језика и језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад; 5. неосуђиваност правноснаж-
ном 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискиминаторно понашање. 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 садр-
жи: 1. попуњен формулар за пријем у радни 
однос у установи образовања и васпитања (дос-
тупан на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www. mnp. gov.rs); 2. доказ о држављан-
ству - не старији од 6 месеци (оригинал или 
оверена фотокопија);3. извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија) 4. 
Оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; 5. 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 6. уверење о нео-
суђиваности (да лице није осуђивано правос-
нажном 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискиминаторно понашање - не ста-
рије од 6 месеци; 7. радна биографија (CV). 8. 
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 осам (8) 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши 
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Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
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 учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе и доноси решење о избо-
ру кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Разговор 
са кандидатима биће обављен у просторијама 
Пољопривредне школе са домом ученика Футог, 
Царице Милице 2, Футог. Пријаве се подносе 
непосредно или путем поште на следећу адре-
су: Пољопривредна школа са домом ученика 
Футог, Царице Милице 2, 21410 Футог. Пријаве 
се подносе у затвореној коверти са назнаком за 
„Конкурс за пријем у радни однос на радно 
место _____ (навести на које радно место се 
конкурише)”. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЛАЗА КОСТИЋ” 
21243 Ковиљ, Лазе Костића 42

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве 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 правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова: Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници 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 тех-
нолошког развоја); 2. доказ о одговарајућем 
образовању (оверена фотокопија дипломе тра-
женог 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 месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(не старије од 6 месеци); 4. доказ о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија, не 
старија од шест месеци); 5. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија, не старија од шест месеци);6. доказ о 
знању српског језика и језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад (достављају само 

кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику. Уколико кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на српс-
ком језику, у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (ориги-
нал или оверена фотокопија); Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија коју именује директор 
школе. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос сход-
но члану 139. Закона о основама система обра-
зовања 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 способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
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 уче-
ницима. 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. Разго-
вор са кандидатима биће обављен у службеним 
просторијама Основне школе „Лаза Костић”, 
Лазе Костића 42, 21243 Ковиљ. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима, подноси изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Пријаве 
треба послати на адресу Лазе Костића 42, 21243 
Ковиљ. 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 021/2988-006. 

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

Наставник предметне наставе - 
биологија

са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18 - др. Закони, 10/2019 и 6/20): 
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) психичку, физичку и здрав-
ствену 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 месе-
ца, нити за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) држављанство Републике Србије; 5) 
знање српског језика. Документа која се дос-
тављају: пријавни формулар преузет са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; 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 фотоко-
пија; оверена фотокопија доказа о знању српс-
ког језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику); доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискримина-
торног понашања- које издаје надлежна Поли-
цијска 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 пси-
холошку процену за рад са децом и ученицима у 
НСЗ. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве се достављају на адресу: ОШ „Ђорђе 
Натошевић” Нови Сад, Максима Горког 54, са 
назнаком „За конкурс”. Ближа обавештења могу 
се добити у секретаријату школе на телефон бр. 
021/6612-957, лок 3. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

21217 Бачко Градиште, Школска 33

Наставник физике
са непуним радним временом  

у трајању од 36 часова недељно  
 (90% радног времена) 

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посло-
ва може бити примљен кандидат који испуњава 
услове из чл. 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20), опште 
услове из 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), и то: да има одгова-
рајуће високо образовање у складу са чланом 
140. Закона о основама система образовања и 
васпитања:на студијама другог степена - мас-
тер академске, мастер струковне студије или 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело утврђено у члану 139. став 1. тач-
ка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања; да је држављанин Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад - српски и мађарски језик. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: 
пријавни формулар са сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја РС; пријаву 
на конкурс са основним биографским подацима, 
оверену копију или оригинал дипломе о стече-
ној врсти и степену образовања, оверену копију 
или оригинал извода из матичне књиге рође-
них - документ не старији од 6 месеци, оверену 
копију или оригинал уверења о држављанству 
- документ не старији од 6 месеци, доказ да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривична дела прописана чланом 139 став 1. 
тачка 3. документ не старији од 6 месеци - доку-
мент издаје МУП; доказ да за лице није донето 
решење о спровођењу истраге, није подигнута 
оптужница или донет оптужни предлог за кри-
вична дела - документ не старији од 6 месеци 
- документ издаје Суд доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење). 
Предност ће имати кандидати који имају: уве-
рење о положеном стручном испиту; минимум 
пет година радног искуства. Кандидати који уђу 
у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
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коју врши надлежна служба за запошљавање. 
Рок за пријаву је 10 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве са доку-
ментацијом се подносе путем поште на адре-
су: Основна школа „Светозар Марковић”, 21217 
Бачко Градиште, Школска 33, са назнаком „За 
конкурс за наставника физике”. Ближе инфор-
мације могу се добити на телефон 021/2906-039. 

Наставник предметне наставе - 
српски језик и књижевност

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посло-
ва може бити примљен кандидат који испуњава 
услове из чл. 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20), опште 
услове из 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), и то: да има одгова-
рајуће високо образовање у складу са чланом 
140. Закона о основама система образовања и 
васпитања: на студијама другог степена - мас-
тер академске, мастер струковне студије или 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело утврђено у члану 139. став 1. тач-
ка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања; да је држављанин Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: 
пријавни формулар са сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја РС; пријаву 
на конкурс са основним биографским подацима, 
оверену копију или оригинал дипломе о стече-
ној врсти и степену образовања, оверену копију 
или оригинал извода из матичне књиге рође-
них - документ не старији од 6 месеци, оверену 
копију или оригинал уверења о држављанству 
- документ не старији од 6 месеци, доказ да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривична дела прописана чланом 139 став 
1. тачка 3. документ не старији од 6 месеци - 
документ издаје МУП; доказ да за лице није 
донето решење о спровођењу истраге, није 
подигнута оптужница или донет оптужни пред-
лог за кривична дела - документ не старији од 
6 месеци - документ издаје Суд доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење). Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за запошљавање. Рок за пријаву је 10 
дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве са документацијом се 
подносе путем поште на адресу: Основна школа 
„Светозар Марковић”, 21217 Бачко Градиште, 
Школска 33, са назнаком „За конкурс за настав-
ника српског језика”. Ближе информације могу 
се добити на телефон 021/2906-039. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„КОЛИБРИ” 

21420 Бач, Школска 3

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописа-
ним законом и ако има: 1) одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена 

(основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, на студијама у трајању од три 
године као и одговарајуће више образовање; 
2) психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; 3) да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање и давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторско понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на коме се остварује вас-
питно-образовни рад. 

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи пријавни формулар доступан 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, личну 
и радну биографију са важећом адресом и кон-
такт телефоном, оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија); уверење односно извод из 
казнене евиденције МУП-а да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примање и давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање (не старије од 6 месеци). Доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом кандидат прибавља пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију са одштам-
паним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Напомена: пријаве доставити лично 
или поштом на адресу установе: ПУ „Колибри”, 
Школска 3, Бач. Више информација на телефон 
Предшколске установе „Колибри” - 021/6071-
770. 

ГИМНАЗИЈА БЕЧЕЈ
21220 Бечеј, Зелена 13

Наставник предметне наставе - 
мађарски језик и књижевност

са непуним радним временом 90%

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава усло-
ве за пријем у радни однос прописане чланом 
139. и 140. Закона за заснивање радног одно-
са: да има одговарајуће високо образовање 
које је стекао: 1)На студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 

студије, специјалистичке академске студије) 
за српски језик и књижевност или 2) На основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. Године. 
Да је складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији („Сл. глас-
ник -просветни преглед”, Бр: 15/2013, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 13/18, 7/19 и 2/20) стекао јед-
но од звања: 1. Професор, односно дипломира-
ни филолог за мађарски језик и књижевност; 
2. Мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет, однос-
но профил Мађарски језик и књижевност; 3. 
Мастер филолог (студијски програм или глав-
ни предмет, односно профил Мађарски језик 
и књижевност); 4. Мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет); да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (прибавља се у 
МУП-у); да је држављанин Републике Србије; 
да зна српски језик (доказ су у обавези да 
доставе само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику) - доказује се потвр-
дом одговарајуће високошколске установе да је 
кандидат положио испит из српског језика. Уз 
пријаву на конкурс кандидат је дужан да прило-
жи: пријавни формулар који попуњава на зва-
ничној интернет сраници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, штампа га и 
исти прилаже са документацијом, биографију, 
диплому или уверење о стеченој стручној спре-
ми - оригинал или оверену фотокопију, уве-
рење о држављанству - не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверену фотокопију, уверење о 
некажњавању (прибавља се у МУП-у) - ориги-
нал, потврду одговарајуће високошколске уста-
нове 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 здравс-
твене способности за рад са децом и ученици-
ма доставља кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду. Кандидати чије су 
пријаве благовремене и потпуне и који испуња-
вају услове за оглашено радно место упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака, о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени. Пријаве доставити 
лично у секретаријату школе или слати препо-
рученом пошиљком на адресу школе: Зелена 
13, 21220 Бечеј. Рок за пријаву је 10 дана од 
дана објављивања у периодичној публикацији 
националне службе за запошљавање. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити узе-
те у разматрање. Ближе информације на тел. 
021/6913-165. 

Наставник предметне наставе  
- математика

са непуним радним временом 55,89%

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава усло-
ве за пријем у радни однос прописане чланом 
139. и 140. Закона за заснивање радног одно-
са: да има одговарајуће високо образовање 
које је стекао: 1) на студијама другог степена 
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Наука и образовање

(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
за српски језик и књижевност или 2) На основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. Године 
да има одговарајући степен стручне спреме, 
одређеног занимања, према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Сл. гласник -просветни преглед”, Бр: 15/2013, 
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/18, 7/19 и 2/20) и 
стекао једно од звања: (1) професор математи-
ке; (2) дипломирани математичар; (3) дипло-
мирани математичар за теоријску математику 
и примене; (4) дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику; (5) дипломирани 
математичар - информатичар; (6) дипломира-
ни математичар - професор математике; (7) 
дипломирани математичар за математику еко-
номије; (8) професор математике и рачунар-
ства; (9) дипломирани математичар - астро-
ном; (10) дипломирани математичар - теоријска 
математика; (11) дипломирани математичар 
- примењена математика; (12) дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом 
основи геометрије); (13) дипломирани инфор-
матичар; (14) дипломирани професор матема-
тике - мастер; (15) дипломирани математичар 
- мастер; (16) дипломирани инжењер матема-
тике - мастер (са изборним предметом основи 
геометрије); (17) професор математике - тео-
ријско усмерење; (18) професор математике - 
теоријски смер; (19) мастер математичар; (20) 
мастер професор математике; (21) дипломира-
ни професор математике и рачунарства - мас-
тер из области математичких наука. Лица која 
су стекла академско звање мастер морају имати 
претходно завршене основне академске студије 
на студијским програмима Математика или При-
мењена математика (са положеним испитом из 
предмета Геометрија или Основи геометрије). 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (прибавља се у МУП-у); да 
је држављанин Републике Србије; да зна срп-
ски језик (доказ су у обавези да доставе само 
кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику) - доказује се потврдом одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика. Уз пријаву 
на конкурс кандидат је дужан да приложи: 
пријавни формулар који попуњава на званич-
ној интернет сраници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, штампа га и 
исти прилаже са документацијом; биографију; 
диплому или уверење о стеченој стручној спре-
ми - оригинал или оверену фотокопију; уве-
рење о држављанству - не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверену фотокопију; уверење о 
некажњавању (прибавља се у МУП-у) - ориги-
нал; потврду одговарајуће високошколске уста-
нове 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 здравс-
твене способности за рад са децом и ученици-
ма доставља кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду. Кандидати чије су 
пријаве благовремене и потпуне и који испуња-
вају услове за оглашено радно место упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 

децом и ученицима, коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака, о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени. Пријаве доставити 
лично у секретаријату школе или слати препо-
рученом пошиљком на адресу школе: Зелена 
13, 21220 Бечеј. Рок за пријаву је 10 дана од 
дана објављивања у периодичној публикацији 
националне службе за запошљавање. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити узе-
те у разматрање. Ближе информације на тел. 
021/6913165. 

ОШ „ИВАН ГУНДУЛИЋ”
21000 Нови Сад, Гундулићева 9

Наставник техничког и 
информатичког образовања

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 сис-
тема 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 11/2019); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, 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. 

Стручни сарадник - педагог
50% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139, 140, 142. и 144. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 
10/2019) и то: да има одговарајуће високо обра-
зовање, у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, 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); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. 

ДОКАЗИ: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи 
и то: доказ о одговарајућем образовању (ове-
рена 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 држављан-
ству не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених са холограмом (оригинал или овере-
на 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 одгова-
рајуће 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) уко-
лико је кандидат поседује. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање. Рок за 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 потреб-
ном документацијом доставити са назнаком „За 
конкурс”, на горенаведену адресу. 

ОШ „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”
21240 Тител, Милоша Црњанског 3

Наставник математике
3 извршиоца

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања наве-
дених послова може да буде примљен кандидат 
који поред општих услова прописаних чланом 
24. став 1. Закона о раду („Службени гласник 
РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17-одлукаУС, 113/17 и 95/2018-аут. тума-
чење) испуњава и посебне услове из члана 
139. и 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС” број 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) 
и то да: 1) има одговарајуће образовање про-
писано чланом 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, као и чланом 3. 
став 1. тачка 9) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Слжбени гласник РС - Про-
светни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019), за наставника математике, односно 
члном 2. став 1. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Слжбени гласник РС - Про-
светни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019) за наставника разредне наставе; 2)
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собности за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривична дела за која је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиља у породи-
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ци, одузимања малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примања мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
лице за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторско понашање; 4) да има 
држављанства Републике Србије; 5) знање срп-
ског језика на коме се изводи образовно-вас-
питни рад у школи. Докази о испуњености усло-
ва из става 1. тачка 1), 3), 4) и 5) члана 139. 
Закона о основама система образовање и вас-
питања подносе се уз пријаву на конкурс, док 
се доказа из тачке 2. прибавља пре закључења 
уговора о раду. Кандидати који се пријављује 
на конкурс попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштам-
паним формуларом, достављају установи. Уз 
пријавни формулар кандидати су дужни да 
приложе одговарајућу документацију којом се 
доказује испуњеност прописаних услова и то: 
1. доказ да поседује одговарајуће образовање 
(оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, степену 
и врсти стручне спреме у складу са Законом и 
Правилником. Лица која су стекла академско 
звање мастер у обавези су да доставе и овере-
ну фотокопију дипломе о завршеним основним 
академским студијама); 2. уверење да канди-
дат није осуђиван, у складу са одредбом члана 
139. став 1. тачка 3) Закона (оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о некажњавању из 
МУП-а, не старије од шест месеци); 3. уверење 
о држављанству Републике Србије не статије 
од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству); 4. извод из матичне 
књиге рођених са холограмом (оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених); 5. доказ о знању језика (српског 
језика) на коме се изводи образовно-васпитни 
рад у школи се доставља само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику; 6. кратку биографију (CV) и податке о 
свом професионалном развоју (портфолио). 
Доказ да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Кандидати који 
испуњавају услове за оглашена радна места, а 
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази и који су 
изабрани у ужи избор упутиће се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Одлуку о избору кандидата донеће 
Конкурсна комисија након добијања резултата 
психолошке процене кандидата, у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Разговор са кандидатима биће обављен у 
просторијама ОШ „Светозар Милетић” Тител, с 
тим што ће кандидати о тачном датуму и вре-
мену разговора бити обавештени на број кон-
такт телефона који су навели у својој прија-
ви. Пријава на конкурс заједно са потребном 
документацијом достављају се у затвореној 
коверти са назнаком „Конкурс за пријем у рад-
ни однос на радно место наставник математи-
ке или наставник разредне наставе” поштом на 
адресу школе: ОШ „Светозар Милетић” Тител, 
Милоша Црњанског 3, 21240 Тител или се могу 
предати лично у секретаријату школе сваког 
радног дана од 08. 00 до 13. 00 часова. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 (осам) дана 
од дана његовог објављивања у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве, као и пријаве са неовереним фотокопијама, 
неће се узимати у разматрање. За све додатне 

информације о конкурсу, заинтересовани кан-
дидати могу се обратити секретару школе сва-
ког радног дана у времену од 08. 00 до 13. 00 
часова. Телефон за информације 021/2960-031. 

ОМШ „ЈОСИП СЛАВЕНСКИ” 
21000 Нови Сад, Радничка 19а

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи - 

солфеђо и теорије музике
50% радног времена, издвојено 

одељење у Бачком Петровцу

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140. став 1., 2. и 3. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС” број 88/2017, 
27/18-други закон) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника у музичкој шко-
ли („Службени гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 18/2013 и 2/2017) и то: дипломирани музи-
чар, усмерење музички педагог; дипломирани 
музички педагог; дипломирани музичар - педа-
гог; професор солфеђа и музичке културе; про-
фесор солфеђа;- мастер теоретичар уметности, 
професионални статус - музички педагог. 2. 
има психичку физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривично дело насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом утврђено дискриминатор-
ско понашање; 4. има држављанство Репу-
блике 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, нау-
ке и технолошког razvoja http://www.mpn.gov.rs 
достављају: кратку биографију или CV; оверен 
препис /фотокопију дипломе о стеченом висо-
ком образовању (доставити и додатак дипло-
ми); 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 здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(доказ подноси кандидат пре закључења уго-
вора о раду). Пријаве се подносе у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Документација се подноси у 
оригиналу или у фотокопији овереној од стра-
не јавног бележника. Приајаве слати на адре-
су Радничка 19а, 21000 Нови Сад. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе на телефон: 021/6622-285. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

21410 Футог, Царице Милице 1

1. Наставник ликовне културе
90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139. 140. 142. и 144. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, број 88/17, 27/2018, 10/2019 и 
6/2020) и то: да има одговарајуће високо обра-
зовање, у складу са чланом 140 Закона о осно-

вама 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 пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. 

2. Педагог
50% радног времена 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139. 140. 142. и 144. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, број 88/17, 27/2018, 10/2019 и 
6/2020) и то: да има одговарајуће високо обра-
зовање, у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама 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 пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. 

ДОКАЗИ: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају шко-
ли и то: доказ о одговарајућем образовању 
(оверена фотокопија дипломе траженог сте-
пена и врсте образовања, односно уверења - 
ако диплома није издата, за кандидате који су 
завршили други степен достављају и диплому 
са основних академских студија); уверење или 
потврда о неосуђиваности за горенаведена кри-
вична дела и да није утврђено дискриминатор-
но понашање које издаје надлежна полицијска 
управа (не старије од 6 месеци); уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверена фотокопија); извод из мати-
чне књиге рођених са холограмом (оригинал 
или оверена фотокопија); уколико кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на српс-
ком 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 канди-
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Наука и образовање

дат пре закључења уговора о раду. Уз наведе-
ну 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) уко-
лико је кандидат поседује. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање. Рок за 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 кон-
курс - назив радног места за који се конкури-
ше”, на адресу Основна школа „Десанка Макси-
мовић”, Царице Милице 1, 21410 Футог. 

ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
21000 Нови Сад, Његошева 22

1. Наставник математике
2 извршиоца

2. Наставник физике
55% радног времена

3. Наставник физике на мађарском 
језику

45% радног времена

4. Чистачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139. и 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019 и 6/2020), и то: да има одго-
варајуће образовање у складу са чланом 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и у складу са чланом 2. став 1. тачка 
13) и 14) Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019 и 2/2020), 
односно чланом 28. Правилника о организацији 
и систематизацији послова у Гимназији „Свето-
зар Марковић” Нови Сад број: 01-1115/2 од 13. 
09. 2019. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела из члана 139. став 1. 
тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Услови у 
погледу образовања за радно место наставника 
математике: професор математике; дипломира-
ни математичар; дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене; дипломира-
ни математичар за рачунарство и информати-
ку; дипломирани математичар - информатичар; 
дипломирани матаматичар - професор матема-
тике; дипломирани математичар за математику 
економије; професор математике и рачунар-
ства; дипломирани математичар - астроном; 
дипломирани математичар - теоријска матема-
тика; дипломирани математичар - примењена 
математика; дипломирани инжењер математи-
ке (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 ака-
демско звање мастер морају имати претходно 
завршене основне академске студије на студијс-
ким програмима Математика или Примењена 
математика (са положеним испитом из предме-
та Геометрија или Основи геометрије). Услови у 
погледу образовања за радно место наставни-
ка физике и наставника физике на мађарском 
језику: професор физике; дипломирани физи-
чар; дипломирани астрофизичар; дипломи-
рани физичар за општу физику; дипломирани 
физичар за примењену физику; дипломирани 
физичар - информатичар, професор физике за 
средњу школу; дипломирани физичар - истра-
живач; дипломирани физичар за теорију и екс-
перименталну физику; дипломирани физичар 
за примењену физику и информатику; дипло-
мирани физичар - професор физике - мастер; 
дипломирани физичар - теоријска и експе-
риментална физика - мастер; дипломирани 
физичар - примењена и компјутерска физика 
- мастер; дипломирани физичар - примењена 
физика и информатика - мастер; дипломирани 
професор физике - мастер, дипломирани физи-
чар - 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. 
Услови у погледу образовања за радно место 
чистачице: завршена основна школа. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар који се нала-
зи на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и уз 
попуњен и одштампан пријавни формулар дос-
тављају школи следећу документацију: овере-
ну фотокопију дипломе (за лица која су стекла 
академско звање мастер доставља се и оверена 
фотокопија дипломе о завршеним основним ака-
демским студијама, а за радно место наставни-
ка математике и доказ о положеном испиту из 
предмета Геометрија или Основи геометрије), 
односно сведочанства о завршеној основној 
школи за радно место чистачице; уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију); доказ о знању српског језика - диплома о 
стеченом средњем, вишем или високом образо-
вању на српском језику или документ о положе-
ном испиту из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе (оригинал или 
оверена фотокопија); доказ о знању мађарског 
језика - диплома о стеченом средњем, вишем 
или високом образовању на мађарском језику 
или документ о положеном испиту из мађарског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (оригинал или оверена фотокопија) за 
радно место наставника физике на мађарском 
језику; доказ да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са за законом, утврђено 
дискриминаторно понашање - уверење МУП-а 
(оригинал или оверену фотокопију, не старије 
од 6 месеци). Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-

са у публикацији Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити разматране. Пријаве на 
конкурс се достављају на адресу школе: Гимна-
зија „Светозар Марковић”, Његошева 22, 21000 
Нови Сад, у затвореној коверти, са назнаком „За 
конкурс” и назнаком за које радно место се под-
носи пријава на конкурс. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секратара школе на 
телефон: 021/4721-924, 4721-928. 

СРЕДЊА ШКОЛА „22. ОКТОБАР” 
21230 Жабаљ, Николе Тесле 78

Наставник географије
за 55% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има 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, 10/19 и 6/20) 
за наставника средње школе и у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/15, 
11/16, 13/16, 2/17, 13/18 и 7/19) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18, 7/19 
и 2/20) - за наставника географије; психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије; знање српског језика (језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад). 
Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја и уз одштампа-
ни формулар установи доставља: 1. потписану 
биографију кандидата; 2. оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем образо-
вању;3. оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству;4. оригинал или оверену 
фотокопију 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 избо-
ру наставника комисија врши избор кандидата 
које упућује на претходну психолошку проверу 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Лекарско уверење као доказ доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Прија-
ве са доказима о испуњењу услова подносе се 
на адресу: Средња школа „22. октобар”, Николе 
Тесле 78, 21230 Жабаљ, са назнаком „Конкурс 
за пријем у радни однос”. Непотпуне и неблаго-
времене 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 теле-
фон 021/210-2605. 
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ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”
Жабаљ, Трг Светог Саве 4

Наставник енглеског језика
за 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС, 
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). 
Члан 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања прописује услове за пријем у 
радни однос, односно да у радни однос у уста-
нови може бити примљено лице под условима 
прописаним законом и то: ако има одговарајуће 
образовање; има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе против кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање;држављанство Републике Србије;з-
нање српског језика (језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад). Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и уз одштампани формулар установи 
доставља: 1. потписану биографију кандидата; 
2. оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном одговарајућем образовању; 
3. оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству; 4. оригинал или оверенуфо-
токопију 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 избо-
ру наставника комисија врши избор кандидата 
које упућује на претходну психолошку проверу 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Лекарско уверење као доказ доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Прија-
ве 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”. Бли-
жа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе, на телефон 021/831-377. 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„МИХАЈЛО ПУПИН”

21000 Нови Сад, Футошка 17 

1. Наставник предметне наставе - 
Електротехника

20 извршилаца

2. Наставник предметне наставе - 
Машинство и обрада метала

3. Наставник предметне наставе - 
економска група предмета

4. Наставник предметне наставе - 
физика

са 80% радног времена

5. Наставник предметне наставе - 
биологија

са 65% радног времена

6. Домар - мајстор одржавања

7. Чистачица
7 извршилаца

УСЛОВИ: 1. За тачке под бројем 1, 2, 3, 4 и 5: 
да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања, према Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Електротехника 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018 и 
13/2018 од 17. 07. 2018. г.) и према Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадни-
ка и васпитача у стручним школама („Службени 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016, 2/2017 и 13/2018 од 17. 07. 
2018. г.); За тачку под бројем 6. средње обра-
зовање; За тачку под бројем 7. основно обра-
зовање. 2. Да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; 3. да 
лице није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и за 
које није у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријавни формулар, који се преузима и 
попуњава на званичној страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и 
који се одштампан доставља школи, кандида-
ти достављају потребну документацију: краћу 
биографију, оригинал или оверену диплому 
или уколико немају диплому оверену копију 
уверења о стеченом образовању, уверење из 
казнене евиденције МУП-а да није осуђиван 
(не старије од шест месеци) на српском језику, 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
ну копију, не старију од шест месеци. Докумен-
тација се доставља на адресу: Електротехничка 
школа „Михајло Пупин” Нови Сад, Футошка 17, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Доказ о знању језика на којем се изводи 
обазовно-васпитни рад у школи се доставља 
само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику. Доказ из тачке 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима се доставља пре закључења 
уговора о раду. Психолошку процену са децом 
и ученицима извршиће Национална служба за 
запошљавање. Конкурс ће се објавити у пуб-
ликацији „Послови”, а исти остаје отворен 8 
дана од дана објављивања. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија именована одлуком дирек-
тора школе. Решење о избору кандидата по 
објављеном конкурсу у публикацији „Послови”, 
донеће се у складу са чл. 154. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити узете 
у разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЗДРАВКО ГЛОЖАНСКИ”

Бечеј, Доситејева 4

1. Координатор рачуноводствених и 
финансијских послова

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139. и 140. став 1. и 2. Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - други зако-
ни, 10/2019 и 6/20), односно чланом 17. и 22. 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова и радних задатака у ОШ „Здравко Гло-
жански” у Бечеју, и то ако: 1) има одговарајуће 
образовање у члана 140. став 1. и 2. Закона; 
2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености наведе-
них услова саставни су део пријаве на конкурс, 
изузев доказа из тачке 2) који се прибављају 
пре закључења уговора о раду. У смислу услова 
из тачке 1) који се тичу образовања кандидата, 
Правилником о организацији и систематизацији 
послова у ОШ „Здравко Гложански” у Бечеју 
прописано је следеће: За обављање послова 
Координатора рачуноводствених и финансијских 
послова у радни однос може бити примљено 
лице које, поред испуњености свих осталих 
услова за пријем у радни однос, испуњава и 
следеће услове: високо образовање на студија-
ма другог степена (основне академске студије, 
мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), из 
области економских наука; на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, потребно је да 
има високу или вишу стручну спрему економ-
ског смера на пословима рачуноводства. Дока-
зи о испуњености наведених услова саставни су 
део пријаве на конкурс, изузев доказа из тачке 
2) који се прибављају пре закључења уговора 
о раду. Кандидат је дужан да попуни пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја који у штампаној форми доставља шко-
ли. Уз попуњен пријавни формулар и радном 
биографијом доставити документацију којом 
се доказује испуњеност прописаних услова и 
то: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (кандидати који су 
завршили други степен достављају и дипло-
му са основних академских студија); 2. ориги-
нал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; 3. оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству РС (оригинал 
или оверена копија - не старије од 6 месеци); 4. 
извод из казнене евиденције МУП-а - доказ да 
кандидат није осуђиван (не старије од 6 месе-
ци); доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) подно-
си изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Доказ о знању српског језика достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику. 
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ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању 
услова се достављају лично или се шаљу 
на адресу школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у огласном листу НСЗ 
РС „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати. Кандидати чије су 
пријаве благовремене, потпуне и уз које су при-
ложени сви потребни докази, који испуњавају 
услове за оглашено радно место и који уђу у 
ужи избор, упућују се на психолошку процену 
способности, за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна 
комисија након добијања резултата психолош-
ке процене кандидата, у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. 
Разговор са кандидатима обавиће се у прос-
торијама ОШ „Здравко Гложански” у Бечеју, с 
тим што ће кандидати о датуму и времену раз-
говора бити обавештени на адресу, односно 
број контакт телефона који су навели у својим 
пријавама. Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраду пода-
така у конкурсном поступку у складу са Законом 
о заштити података о личности („Сл. гласник 
РС“, бр. 87/18). Пријаве слати на адресу: ОШ 
„Здравко Гложански”, 21220 Бечеј, Доситејева 
4, са назнаком „За Конкурс”. Кандидати који не 
буду изабрани, своју документацију могу преу-
зети сваког радног дана, у времену од 08. 00 до 
14. 00 ч. у Секретаријату школе. Контакт теле-
фон: 021/6912-268. 

2. Финансијско-административни 
сарадник

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС 
и 95/2018 - аутентично тумачење), испуњава и 
посебне услове прописане чланом 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - други зако-
ни, 10/2019 и 6/20), односно чланом 17. и 23. 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова и радних задатака у ОШ „Здравко 
Гложански” у Бечеју, и то ако: 1) има одгова-
рајуће образовање; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи о испуњености наведених услова саставни су 
део пријаве на конкурс, изузев доказа из тач-
ке 2) који се прибављају пре закључења уго-
вора о раду. У смислу услова из тачке 1) који 
се тичу образовања кандидата, Правилником о 
организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Здравко Гложански” у Бечеју прописано је сле-
деће: За обављање послова финансијско-адми-
нистративног сарадника, потребно је да канди-
дат има четврти степен стручне спреме, средње 
школе економског смера или Гимназије. Кан-
дидат 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 и Радном биографијом 

доставити документацију којом се доказује 
испуњеност прописаних услова и то: 1. ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; 2. оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
3. оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству РС (које није старије од 6 месе-
ци); 4. извод из казнене евиденције МУП-а - 
доказ да кандидат није осуђиван (оригинал или 
оверена копија - не старије од 6 месеци); доказ 
о здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Доказ о знању српског језика достављају само 
кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику. 

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању 
услова се достављају лично или се шаљу 
на адресу школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у огласном листу НСЗ 
РС „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати. Кандидати чије су 
пријаве благовремене, потпуне и уз које су при-
ложени сви потребни докази, који испуњавају 
услове за оглашено радно место и који уђу у 
ужи избор, упућују се на психолошку процену 
способности, за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Одлуку о избору кандидата донеће Конкурсна 
комисија након добијања резултата психолош-
ке процене кандидата, у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. 
Разговор са кандидатима обавиће се у прос-
торијама ОШ „Здравко Гложански” у Бечеју, с 
тим што ће кандидати о датуму и времену раз-
говора бити обавештени на адресу, односно 
број контакт телефона који су навели у својим 
пријавама. Подаци који се прикупљају, биће 
искоришћени искључиво у сврху обраду пода-
така у конкурсном поступку у складу са Законом 
о заштити података о личности („Сл. гласник 
РС“, бр. 87/18). Пријаве слати на адресу: ОШ 
„Здравко Гложански”, 21220 Бечеј, Доситејева 
4, са назнаком „За конкурс”. Кандидати који не 
буду изабрани, своју документацију могу преу-
зети сваког радног дана, у времену од 08. 00 до 
14. 00 ч. у Секретаријату школе. Контакт теле-
фон: 021/6912-268. 

3. Радник на пословима одржавања 
хигијене - чистачица

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС 
и 95/2018 - аутентично тумачење), испуњава и 
посебне услове прописане чланом 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - други зако-
ни, 10/2019 и 6/20), односно чланом 17. и 26. 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова и радних задатака у ОШ „Здравко 
Гложански” у Бечеју, и то ако: 1) има одгова-
рајуће образовање; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 

Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи о испуњености наведених услова саставни су 
део пријаве на конкурс, изузев доказа из тачке 
2) који се прибављају пре закључења уговора. 
У смислу услова из тачке 1) који се тичу обра-
зовања кандидата, Правилником о организа-
цији и систематизацији послова у ОШ „Здравко 
Гложански” у Бечеју прописано је следеће: За 
обављање послова: радник на пословима одр-
жавања хигијене - чистачица, потребно је да 
кандидат има први степен стручне спреме - 
завршену основну школу. Кандидат је дужан да 
попуни пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја који у штампаној форми 
доставља школи. Уз попуњен пријавни форму-
лар и Радном биографијом доставити докумен-
тацију којом се доказује испуњеност прописа-
них услова и то: 1. оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; 2. ори-
гинал или оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених; 3. оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству РС (које 
није старије од 6 месеци); 4. извод из казне-
не евиденције МУП-а - доказ да кандидат није 
осуђиван (оригинал или оверена копија - не 
старији од 6 месеци); доказ о здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Доказ о знању срп-
ског језика достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на срп-
ском језику. 

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању 
услова се достављају лично или се шаљу 
на адресу школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у огласном листу НСЗ 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве се неће разматрати. Кандидати чије су прија-
ве благовремене, потпуне и уз које су прило-
жени сви потребни докази, који испуњавају 
услове за оглашено радно место и који уђу у 
ужи избор, упућују се на психолошку процену 
способности, за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Одлуку о избору кандидата донеће Конкурсна 
комисија након добијања резултата психолош-
ке процене кандидата, у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. 
Разговор са кандидатима обавиће се у прос-
торијама ОШ „Здравко Гложански” у Бечеју, с 
тим што ће кандидати о датуму и времену раз-
говора бити обавештени на адресу, односно 
број контакт телефона који су навели у својим 
пријавама. Подаци који се прикупљају, биће 
искоришћени искључиво у сврху обраду пода-
така у конкурсном поступку у складу са Законом 
о заштити података о личности („Сл. гласник 
РС“, бр. 87/18). Пријаве слати на адресу: ОШ 
„Здравко Гложански”, 21220 Бечеј, Доситејева 
4, са назнаком „За конкурс”. Кандидати који не 
буду изабрани, своју документацију могу преу-
зети сваког радног дана, у времену од 08. 00 до 
14. 00 ч. у Секретаријату школе. Контакт теле-
фон: 021/6912-268. 

4. Наставник предметне наставе - 
енглески језик

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве предвиђене чланом 139. и 140. став 1. и 
2. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 
- други закони, 10/2019 и 6/20), Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС” број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/1713/18 и 11/19) и члана 17. и 
20. Правилника о организацији и систематиза-
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цији послова и радних задатака у ОШ „Здравко 
Гложански” у Бечеју, тј. да поседује: 1) одго-
варајуће образовање у смислу члана 140 ста-
ва 1. и 2. Закона; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима у 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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-вас-
питни рад. Докази о испуњености наведених 
услова саставни су део пријаве на конкурс, изу-
зев доказа из тачке 2) који се прибављају пре 
закључења уговора о раду. 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 и Радном биографијом доставити 
документацију којом се доказује испуњеност 
прописаних услова и то: 1. оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(кандидати који су завршили други степен дос-
тављају и диплому са основних академских 
студија); 2. оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; 3. оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству РС (које није старије од 6 месеци); 4. 
извод из казнене евиденције МУП-а - доказ да 
кандидат није осуђиван (оригинал или овере-
на копија - не старије од 6 месеци); доказ о 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Доказ о знању српског језика достављају само 
кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику. 

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању 
услова се достављају лично или се шаљу 
на адресу школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у огласном листу НСЗ 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве се неће разматрати. Кандидати чије су прија-
ве благовремене, потпуне и уз које су прило-
жени сви потребни докази, који испуњавају 
услове за оглашено радно место и који уђу у 
ужи избор, упућују се на психолошку процену 
способности, за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Одлуку о избору кандидата донеће Конкурсна 
комисија након добијања резултата психолош-
ке процене кандидата, у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. 
Разговор са кандидатима обавиће се у прос-
торијама ОШ „Здравко Гложански” у Бечеју, с 
тим што ће кандидати о датуму и времену раз-
говора бити обавештени на адресу, односно 
број контакт телефона који су навели у својим 
пријавама. Подаци који се прикупљају, биће 
искоришћени искључиво у сврху обраду пода-
така у конкурсном поступку у складу са Законом 
о заштити података о личности („Сл. гласник 
РС“, бр. 87/18). Пријаве слати на адресу: ОШ 
„Здравко Гложански”, 21220 Бечеј, Доситејева 
4, са назнаком „За Конкурс”. Кандидати који не 
буду изабрани, своју документацију могу преу-
зети сваког радног дана, у времену од 08. 00 до 
14. 00 ч. у Секретаријату школе. Контакт теле-
фон: 021/6912-268. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ”
21235 Темерин, Народног фронта 80

Домар
3 извршиоца

Чистачица

УСЛОВИ: Услове испуњава лице које има одго-
варајуће образовање у складу са чланом 139. 
став 1. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС” број 
88/2017, 27/18 и 10/19) и то: за домара - трећи 
или четврти степен стручне спреме - електро, 
столарске или водоинсталатерске струке; за 
чистачицу - први степен стручне спреме (завр-
шена основна школа) и да (сви кандидати): има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 остварује образовно-вас-
питни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром, достављају школи. Уз пријаву на конкурс 
кандидат доставља: биографију (ЦВ), доказ о 
одговарајућем образовању, држављанству РС, 
доказ из казнене евиденције МУП-а о неос-
уђиваности, извод из матичне књиге рођених. 
Доказ о здравственој способности доставља 
кандидат који је изабран, пре закључивања 
уговора о раду. Уз пријаву кандидат доставља 
оригинале или оверене копије докумената, не 
старије од шест месеци. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ 
„Петар Кочић”21235 Темерин, Народног фрон-
та 80. Контакт телефон: 021/843-372. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће узимати 
у разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА „СЛАВКО РОДИЋ”
21234 Бачки Јарак, Младена 

Стојановића 21

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1) стечено одговарајуће образовање 
- четврти степен стручне спреме, односно завр-
шена четворогодишња средња школа; 2) пси-
хичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примања или давања мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-

чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) држављанство Републике Србије; 
5) знање српског језика на коме се остварује 
васпитно - образовни рад. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, који у штампаној форми доставља 
школи. Уз попуњен пријавни формулар доста-
вити: оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном одговарајућем образовању; оригинал или 
оверену фотокопију уверење о држављан-
ству;оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; уверење да канди-
дат није осуђиван за кривична дела из тачке 3. 
услова конкурса; доказ о знању српског језика, 
уколико образовање није стечено на српском 
језику; биографију са актуелним бројем фикс-
ног или мобилног телефона и тачном адресом 
пребивалишта; лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима подноси само иза-
брани кандидат пре закључења уговора. При-
ложене фотокопије треба да буду оверене од 
стране јавног бележника. Пријавни формулар 
са приложеним доказима слати на адресу шко-
ле: Основна школа „Славко Родић”, Младена 
Стојановића 21, 21234 Бачки Јарак, са назна-
ком „За конкурс”. Рок за пријављивање је 10 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање. Ближа 
обавештења могу се добити од секретара шко-
ле на телефон бр. 021/847-438. 

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ  
И ТУРИЗАМ ТИМС

21000 Нови Сад, Радничка 30а

Наставника (сва звања), поље 
Друштвено-хуманистиче науке, ужа 
научна област Интердисциплинарне 
науке у кинезиологији и психологији

непуно радно време од 40% 
на одређено време

УСЛОВИ: Услов за горе наведено радно место 
је да кандидат има завршене докторске сту-
дије и да испуњава услове прописане чланом 
74. Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 
67/2019 и 6/2020 - др. закони) за избор у звање 
наставника. Посебан услов за горе наведено 
радно место је да кандидат има одговарајуће 
компетенције у педагошком раду. Поред услова 
предвиђених Законом о високом образовању, 
кандидат треба да испуњава и услове пред-
виђене Статутом Факултета за спорт и туризам 
и Правилником о ближим условима и поступку 
за избор у звање наставника и сарадника Уни-
верзитета Едуконс. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да поднесе доказе о испуњености услова 
конкурса- радну биографију, извод из матичне 
књиге рођених, оверене копије диплома свих 
нивоа студија, копију личне карте, уверење 
о некажњавању издато од стране надлежног 
државног органа, уверење да није осуђиван/а 
за кривична дела као ни да се пред надлежним 
органима не води кривични поступак против 
кандидата, списак објављених научних радова 
и да достави саме радове на ЦД-у. Пријаву са 
наведеним доказима о испуњењу услова кон-
курса сви кандидати могу послати на поштан-
ску адресу: Факултет за спорт и туризам Тимс, 
Радничка 30а, Нови Сад, са назнаком - за кон-
курс. Информације у вези са конкурсом се 
могу добити на број телефона 021/530-633 или 
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021/530-231, сваког радног дана од 08. 00 до 
16. 00 часова. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања у средствима јавног инфор-
мисања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. 

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

1. Наставник предметне наставе 
предмета вежби и наставе у блоку 
из области Здравство и социјална 

заштита - Здравствена нега
на мађарском језику 

2. Наставник предметне наставе 
предмета вежби и наставе у блоку 
из области Здравство и социјална 

заштита на образовном профилу ФТ 

3. Наставник предметне наставе и 
наставе вежби из области Здравство 
и социјална заштита на образовном 

профилу ЗТ и СТ 
са непуним радним временом од 80% 

4. Наставник предметне наставе 
из области Здравство и социјална 
заштита предмета Педијатрија и 

други предмети

5. Наставник предметне наставе 
из области Здравство и социјална 

заштита - Предузетништво 

6. Наставник предметне наставе 
из области Здравство и социјална 

заштита - Хирургија 
са непуним радним временом 80% 

7. Наставник предметне наставе 
из области Здравство и социјална 

заштита
са непуним радним временом од 60% 

8. Техничар информационих система 
и технологија 

9. Референт за правне, кадровске 
и административне послове - 
референт за ученичка питања

са непуним радним временом 50% 

10. Наставник предметне наставе 
из области Здравство и социјална 

заштита - интерна медицина и 
хематологија

са непуним радним временом 80% 

УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одгова-
рајуће образовање, психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма, да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обр-
зира на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, да имају држављаноство 
Републике Србије и да знају језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Услови 
у погледу образовања: одговарајуће високо 

образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалситичке академскее струје) или 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Изузетно, наставник је и лице са сте-
ченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије) студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем у смислу члана 
141. став 4. ЗОСОВ. Одговарајуће образовање 
подразумева и образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у року студија 
или након дипломирања, однајмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
европским системом преноса бодова. Услови у 
погледу стеченог степена и врсте образовања 
детаљно су регулисане Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Здравство и социјал-
на заштита („Сл. гласник РС” - Просветни глас-
ник” броја 21/2015, 11/2016, 13/2018, 5/2019) 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр, 13/2016, 
2/2017, 13/2018, 7/2019). 

За радно место под 1: виша медицинска сестра 
- техничар, виша медицинска сестра, струков-
на медицинска сестра, организатор здравс-
твене неге, специјалиста струковна медицин-
ска сестра, дипломирана медицинска сестра, 
мастер медицинска сестра, виша медицинска 
сестра општег смера, виша медицинска сестра 
интернистичког смера, виша медицинска сестра 
хирушког смера, виши медицински техничар, 
дипломирани организатор здравствене неге, 
дипломирани организатор здравствене неге - 
мастер, мастер организатор здравствене неге, 
мастер професор предметне наставе (претход-
но завршене основне студије у области здрав-
ства). Лице треба да има претходно стечено 
средње образовање у подручју рада Здравство 
и социјална заштита. Лице мора да има доказ 
о познавању мађарског језика у смислу члана 
141. став 7 ЗОСОВ. 

За радно место под 2: виши физиотерапеут-
ски техничар, виши физиотерапеут, струковни 
терапеут, струковни физиотерапеут, специјали-
ста струковни козметичар естетичар, струков-
ни козметичар естетичар, стуковни козметичар 
естетичар, специјалиста струковни физиоте-
рапеут, виши естетичар козметичар, дипломи-
рани терапеут рехабилитације. Лице треба да 
има претходно стеченог образовање у подручју 
рада Здравство и социјална заштита за обра-
зовне профиле физиотерапеутски техничар и 
козметички техничар. 

За радно место под 3: доктор стоматологије, 
доктор стоматологије специјалиста стомато-
лошке протетике, специјалиста доктор стома-
тологије, специјалиста стоматолошке протети-
ке, виши зубни техничар, виши зубни техничар 
протетичар, струковни зубни протетичар, спе-
цијалиста струковни зубни протетичар, лице од 
подтачке 4-7 треба да има претходно стечено 
средње образовање у подручју рада Здравство 
и социјална заштите за образовни профил зуб-
ни техничар. 

За радно место под 4: доктор медицине спе-
цијалиста педијатар, специјалиста доктор меди-
цине специјалиста педијатар. 

За радно место под 5: дипломирани еконо-
миста менаџмента у здравству, дипломирани 
инжењер организационих наука, дипломирани 
инжењер организације рада, дипломирани еко-
номиста, мастер менаџер, мастер економиста, 
мастер инжењер организационих наука. 

За радно место под 6: доктор медицине спе-
цијалиста опште хирургије или једне од хируш-
ких грана, специјалиста доктор медицине 
специјалиста опште хирургије или једне од 
хирушких грана. 

За радно место под 7: доктор медицине спе-
цијалиста за медицинску микробиологију, док-
тор медицине специјалиста епидемиолог, док-
тор медицине, специјалиста доктор медицине 
специјалиста за медицинску микробиологију, 
специјалиста доктор медицине специјалиста 
епидемиолог, специјалиста за микробиоогију 
(претходно завршене основне студије у области 
медицине, фармације или стоматологије). 

За радно место под 8: средње образовање у 
четворогодишњем трајању (електротехничар 
информационих технологија, електротехничар 
рачунара, електротехничар телекомуникација) 
напредно знање рада на рачунару. 

За радно место под 8: средње образовање у 
четворогодишњем трајању, знање рада на 
рачунару. 

За радно место под 9: доктор медицине-спе-
цијалиста интерне медицине, специјалиста 
доктор медицине- специјалиста интерне меди-
цине, доктор медицине-специјалиста интер-
не медицине, доктор медицине- специјалиста 
трансфузиолог, специјалиста доктор медицине- 
специјалиста трансфузиолог, специјалиста док-
тор медицине- специјалиста интерне медицине. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузи-
ма са интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја: http://www.
mpn.gov.rs, кандидати достављају и потребну 
документацију: оверену копију дипломе, уве-
рење из казнене евиденције МУП-а о неосуђи-
ваности, уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију). Доказ о знању језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи се доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику. Канди-
дат који има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина доставља 
одговарајућу потврду / уверење установе о 
броју остварених бодова, односно положеним 
испитима из педагогије и психологије, однос-
но уверење о положеном стручном испиту / 
испиту за лиценцу. Кандидат који нема обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина је обавезан да га стекне у 
року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Сматра се да наставник, 
васпитач и стручни сарадник који је у току сту-
дија положио испите из педагогије и психлогије 
или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу има образовање и психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина. Психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима извршиће Национална служба за 
запошљавање, а доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима 
доставиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве 
слати на адресу школе: Медицинска школа „7. 
април”, Нови Сад, Војводе Книћанина 1, уз оба-
везну назнаку „За пријаву на конкурс за радно 
место (навести радно место)”, у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа. 
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ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА ВРБАС

Корепетитор
 

Стручни сарадник - педагог
са 50% радног времена

Чистачица

УСЛОВИ: прописани Законом и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника у основ-
ној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник” бр 18/13... 9/19). Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Кандидати су у обавези да попуне пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Конкурс спроводи комисија 
коју именује директор посебним решењем. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАН ЧАЈАК”
Бачки Петровац, Сладковичова 2

Наставник предметне наставе - 
енглески језик

Наставник предметне наставе - 
физика

УСЛОВИ: Конкурс спроводи Конкурсна комисија 
именована од стране директора установе. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар преузет 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републи-
ке Србије, који заједно са потребном документа-
цијом достављају школи. Рок за пријаву на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у обзир. Кандидат за радно место настав-
ника предметне наставе треба да испуњава 
услове из члана 139. ЗОСОВ, и то:1) има одго-
варајуће образовање; 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије;5) зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
- за рад са ученицима у словачким одељењи-
ма услов је знање словачког језика. За припад-
нике националне мањине образовно-васпитни 
рад остварује се на језику и писму националне 
мањине, у складу са чланом 5. став 2. ЗОСОВ. 
Послове наставника и стручног сарадника, може 
да обавља лице које је стекло средње, више или 
високо образовање на језику на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад или је положило 
испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе, према члану 141. став 
7. ЗОСОВ. Услови доказују се приликом прије-
ма у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова саставни су део 
пријаве на конкурс, сем доказа из тачке 2) који 
се прибавља пре закључења уговора о раду. 
Према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној 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) 
одговарајуће образовање има, односно наставу 
и друге облике образовно-васпитног рада у 
предметној настави може да изводи лице које је 
стекло високо образовање, и то:

Енглески језик: професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност, дипло-
мирани професор енглеског језика и књижев-
ности, мастер филолог (студијски програм или 
главни предмет/профил енглески језик), мастер 
професор језика и књижевности (студијски про-
грам или главни предмет/профил енглески језик), 
дипломирани филолог англиста - мастер, мастер 
професор језика и књижевности (студијски про-
грам Језик, књижевност и култура); мастер про-
фесор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет). 

Физика: професор физике, дипломирани физи-
чар, 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 математи-
ке, дипломирани астрофизичар, дипломирани 
физичар за примењену физику и информатику, 
професор физике и хемије за основну школу, 
професор физике и основа технике за основ-
ну школу, дипломирани физичар за примење-
ну физику, професор физике за средњу школу, 
дипломирани физичар истраживач, дипломира-
ни професор физике и хемије за основну школу, 
дипломирани професор физике и основа техни-
ке за основну школу, дипломирани физичар за 
општу физику, дипломирани физичар за тео-
ријску и експерименталну физику, дипломирани 
педагог за физику и општетехничко образовање 
ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизи-
ка, професор физике-информатике, дипломира-
ни физичар-медицинска физика, дипломирани 
професор физике-мастер, дипломирани физи-
чар-мастер, мастер физичар, мастер професор 
физике, мастер професор физике и хемије, мас-
тер професор физике и информатике, дипло-
мирани физичар мастер физике-метеорологије, 
дипломирани физичар - мастер физике-астроно-
мије, дипломирани физичар - мастер медицинске 
физике, дипломирани професор физике-хемије, 
мастер, дипломирани професор физике-инфор-
матике, мастер, дипломирани физичар - про-
фесор физике - мастер, дипломирани физичар 
- теоријска и експериментална физика - мастер, 
дипломирани физичар - примењена и компју-
терска физика - мастер, дипломирани физичар 
- примењена физика и информатика - мастер, 
дипломирани физичар - професор физике и осно-
ва технике за основну школу - мастер, дипломи-
рани физичар - професор физике и хемије за 
основну школу - мастер;мастер професор мате-
матике 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 ака-
демске студије на студијским програмима из 
области физике. Пријаву са неопходном доку-
ментацијом треба слати на адресу установе: 
Основна школа „Јан Чајак”, Сладковичова 2, 
21470 Бачки Петровац Са напоменом: „Пријава 
на конкурс“. 

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
Змајево, И. Милутиновића 64

Наставник предметне наставе 
- техничко и информатичко 

образовање, техника и технологија, 
информатика и рачунарство

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве предвиђене чланом 139. став 1. тачка 1-5 и 

чланом 140. став 1. тачка 1 и 2 и и чланом 142. 
став 1. и 4. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17, 27/18, 
10/19 и 6/20) односно да: 1. има одговарајуће 
образовање према одредбама Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гл. РС“, 
бр. 11/12, 15/13, 5/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 3/18, 11/19) стечено: (1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предме-
та, или на студијама другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; (2) на основним 
студијама у трајању од најмање четри године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; обавезно 
образовање из члана 140. Закона је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичкиг дисци-
плина и шест бодова праксе у установи у складу 
са Европским системом преноса бодова; 2. има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусковна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиње у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 вас-
питни рад. 

ОСТАЛО: Доказе о испуњености услова кон-
курса кандидати достављају школи уз попуњен 
пријавни формулар који се може преузети на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Уз пријаву 
на конкурс кандидат доставља: биографију, 
доказ о одговарајућем образовању, доказ о 
држављанству РС, доказ из казнене евиденције 
МУП-а о неосуђиваности, извод из матичне књи-
ге рођених. Доказ о здравственој способности 
доставља кандидат који је изабран, пре закљу-
чења уговора о раду. Докази о испуњености 
услова морају бити у оргиналу или оверене 
копије, не старије од шест месеци. Рок за под-
ношење пријаве је 06. 06. 2020. године. Пријаве 
на конкурс донети лично или слати на адресу 
ОШ „Јован Јовановић Змај”, 21213 Змајево, Ива-
на Милутиновића 64, са назнаком: Не отварати 
- пријава за конкурс. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће узимати у разматрање. 

КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА
Трг Бранка Радичевића 2
21205 Сремски Карловци 

Наставник предметне наставе 
(латински језик са елементима 

класичне цивилизације, класични 
грчки језик, основи класичних наука 

и основи превођења)
са нормом 50%

УСЛОВИ: стечено звање: професор класичне 
филологије; дипломирани класични филолог; 
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мастер класични филолог; одговарајуће висо-
ко образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 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 европ-
ским системом преноса бодова. Општи усло-
ви за сва радна места: кандидат мора да има 
одговарајуће образовање; психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије и да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: кратку биографију; попуњен форму-
лар за пријем у радни однос у установи обра-
зовања и васпитања који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; уверење о држављанству 
(оригинал или оверена копија, не старије од 
шест месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија, не старије од 
шест месеци); оверена копија дипломе; доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи се доставља само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том 
језику; кандидат који има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
доставља одговарајућу потврду/уверење висо-
кошколске установе о броју остварених бодова, 
односно положеним испитима из педагогије и 
психологије, односно оверену копију уверења 
о положеном стручном испиту/испиту за лицен-
цу; уверење о неосуђиваности (да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примања или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање) које издаје надлежна полицијска управа 
Министарства унутрашњих послова - оригинал 
или оверена копија, не старије од шест месе-
ци; 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 Карло-
вци. Пријаве се подносе у затвореној коверти 
са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос 
на радно место - наставник предметне наставе 
- латински језик са елементима класичне циви-
лизације, класични грчки језик, основи класич-
них наука и основи превођења”. Конкурс остаје 

отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. Психолошку процену способности 
за рад са децом у ученицима извршиће Нацио-
нална служба за запошљавање, а доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима доставиће изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. 

ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”
21000 Нови Сад, Анђе Ранковић 2

1. Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: кандидати морају испуњавати следеће 
услове 1) одговарајуће образовање, однос-
но стручна спрема према чл. 140., а у вези са 
чланом 139. став 1. тачка 1) Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19 и 
6/20), и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС”, број 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19). 
Услови у погледу образовања: високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе 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 образо-
вање до 10. 09. 2005. ; 2) психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
држављанство Републике Србије; 5) да канди-
дат зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. 

2. Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да има одговарајуће образовање 
у складу са Законом и то: 1) да има заврше-
но основно образовање и васпитање; 2)да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену 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. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе 
следећу документацију: попуњен и одштам-
пан пријавни формулар (налази се на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја - део Ново на 
сајту), оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, уверење о држављанству - 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
фотокопију), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију), уверење о 
неосуђиваности - не старије од 6 месеци (уве-
рење из казнене евиденције МУП-а Републике 
Србије надлежен полицијске урпаве), кратку 
биографију - CV, лекарско уверење (прилаже 
кандидат који буде изабран по конкурсу, пре 
закључења уговора о раду), доказ о знању 
српског језика (уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику). Рок за 
подношење пријава са потребним доказима о 
испуњавању услова конкурса је 8 дана од дана 
објављивања текста конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремено достављене прија-
ве на конкурс неће бити разматране. Пријаве се 
подносе непосредно или путем поште на сле-
дећу адресу:ОШ „Милош Црњански” Нови Сад, 
Анђе Ранковић 2, 21137 Нови Сад, у затворе-
ној ковери са назнаком за „Конкурс за пријем у 
радни однос на место ____________ (навести за 
које радно место се конкурише)“. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ПЕТАР ДРАПШИН” 

21215 Турија, Доситеја Обрадовића 2

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове про-
писане у чл. 139, 140. и 142. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 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 сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистич-
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 педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, 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 чети-
ри године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну 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 обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, кан-
дидат треба да достави: 1. доказ о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
2. извод из матичне књиге рођених (оригинал 
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или оверену фотокопију), 3. оверен препис или 
оверену фотокопију о стеченом одговарајућем 
образовању, 4. доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у Школи (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику)5. лекарско уверење о психофизич-
кој и здарвственој способности за рад са учени-
цима (не старије од 6 месеци, подноси се пре 
закључења уговора о раду), 6. радну биогра-
фију. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Србије, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Конкурс спроводи комисија коју именује 
директор у складу са законом. Конкурсна коми-
сија 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 служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима са листе из претходног става и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Лице које буде изабрано по конкурсу, дуж-
но је да приложи доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у листу „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Сва потребна обавештења могу 
се добити од секретара школе на број телефона: 
063/8-153-105. Пријаве са потребном документа-
цијом о испуњености услова подносе се на адре-
су школе: Доситеја Обрадовића 2, 21215 Турија, 
са назнаком „За конкурс”. 

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
21000 Нови Сад, Краљевића Марка 2/а

1. Наставник технике и технологије

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 сис-
тема 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 пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, 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. 

2. Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве 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, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, 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 фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи 
и то: доказ о одговарајућем образовању (ове-
рена фотокопија дипломе траженог степена и 
врсте образовања, кандидати који су завршили 
други степен, достављају и диплому са основ-
них академских студија, односно уверења - ако 
диплома није издата); уверење или потврда 
о неосуђиваности за горе наведена кривична 
дела и да није утврђено дискриминаторно пона-
шање које издаје надлежна полицијска управа 
(не старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених са холограмом (оригинал или овере-
на 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 одгова-
рајуће 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 биогра-
фију и оверену копију дозволе за рад (лицен-
це), уколико је кандидат поседује. Пријаву на 
конкурс кандидати шаљу на адресу школе: ОШ 
„Иво Лола Рибар”, Нови Сад, Краљевића Марка 
2/а. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, 
биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене, непотпуне, као и пријаве са неовереном 
документацијом, неће се узимати у разматрање. 
Пријаве са потребном документацијом достави-
ти са назнаком „За конкурс”, на горе наведену 
адресу. 

ГИМНАЗИЈА „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”
21000 Нови Сад, Владике Платона 2

1. Наставник предметне наставе 
математике
2 извршиоца

2. Наставник предметне наставе 
хемије

2 извршиоца

3. Наставник предметне наставе - 
немачки језик

4. Наставник предметне наставе 
географије

5. Наставник предметне наставе 
физике

2 извршилоца

6. Наставник предметне наставе 
рачунарства и информатике

7. Наставник предметне наставе - 
руски језик

са 67% радног ангажовања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве 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, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) неосуђиваност правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и да за лице није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
држављанство Републике Србије; 5) знање срп-
ског језика. 

8. Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве 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) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) неосуђиваност правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и да за лице није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
држављанство Републике Србије; 5) знање срп-
ског језика. 

ОСТАЛО: Документа која се достављају: пријав-
ни формулар преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; траженог 
степена и врсте образовања, односно уверења 
- ако диплома није издата, доказ о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци), оригинал или оверена фотокопија, извод 
из матичне књиге рођених са холограмом; ори-
гинал или оверена фотокопија, оверена фото-
копија доказа о знању српског језика (осим кан-



   |  Број 883 | 27.05.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs192 

Наука и образовање

дидата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику); доказ о неосуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања- које 
издаје надлежна полицијска управа (не старије 
од 6 месеци). Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос и уђу у ужи избор 
биће упућени на претходну психолошку про-
цену за рад са децом и ученицима у НСЗ. Рок 
за пријављивање кандидата је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. Пријаве 
се достављају на адресу: Гимназија „Исидора 
Секулић”, Нови Сад, Владике Платона 2, са наз-
наком „За конкурс”. Ближа обавештења могу се 
добити у секретаријату школе на телефон бр. 
021/457-132. 

ОШ „КОСТА ТРИФКОВИЋ”
21000 Нови Сад, Берислава Берића 2

1. Наставник грађанског васпитања
са 73% радног времена

2. Наставник разредне наставе

3. Спремичица
4 извршиоца

Услови за заснивање радног односа за 1 и 2: 
одговарајућа врста и степен стручне спреме про-
писане законом; Поред општих услова за засни-
вање радног односа, прописаних Законом о раду 
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да 
кандидат испуњава и 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 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на, стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи за канди-
дате који су завршили основне студије у трајању 
од најмање 4 године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање, почев од 10. 09. 2005. 
године; није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности; држављанство Републике 
Србије не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених, не старије од 6 месеци. Усло-
ви за заснивање радног односа за 3: 1. степен 
стручне спреме - завршена основна школа; има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности; 
држављанство Републике Србије не старије од 
6 месеци; извод из матичне књиге рођених не 
старије од 6 месеци. Кандидати подносе одштам-
пан и попуњен пријавни формулар са званичне 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, оверену фотокопију дипломе, 
уверење о држављанству Републике Србије (не 

старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених (не старије од 6 месеци), извод из каз-
нене евиденције (при надлежној полицијској 
управи МУП-а). У поступку одлучивања о избору 
кандидата комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос из чла-
на 139. Закона, врши ужи избор кандидата које 
упућује на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. У року од 8 дана 
од дана добијања резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом и ученицима, 
сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос, обавља разговор са 
кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од обављеног разго-
вора са кандидатима. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Пријаве се подносе у канцеларији секрета-
ра ОШ „Коста Трифковић”, Берислава Берића 2, 
21000 Нови Сад или поштом. 

СРЕДЊА ШКОЛА  
„СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”

21000 Нови Сад, Народних хероја 7

1. Наставник предметне наставе - 
физичко васпитање

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати опште 
услове за заснивање радног односа прописане 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), као и посебне услове за заснивање 
радног односа прописане чланом 139. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закон, 10/2019 и 6/2020), односно: 1. мора 
имати одговарајуће образовање, у складу са 
члановима 140, 141. и 142. Закона о основама 
система образовања и васпитања, као и у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предме-
та, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - исправка, 
13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019), односно 
мора имати стечено неко од следећих звања: 
(1) професор физичког васпитања; (2) дипло-
мирани педагог физичке културе; (3) професор 
физичке културе; (4) професор физичког васпи-
тања - дипломирани тренер са назнаком спорт-
ске гране; (5) професор физичког васпитања - 
дипломирани организатор спортске рекреације; 
(6) професор физичког васпитања - дипломи-
рани кинезитерапеут; (7) дипломирани профе-
сор физичког васпитања и спорта - мастер; (8) 
дипломирани професор физичког васпитања 
кинезитерапије - мастер; (9) мастер професор 
физичког васпитања и спорта; (10) мастер про-
фесор физичког васпитања и кинезитерапије; 
(11) мастер професор предметне наставе (прет-
ходно завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет); 2. има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3. није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-

шање; 4. има држављанство Републике Србије; 
5. зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из тачака 1), 3)-5) овог члана саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
кандидат је дужан да прибави пре закључења 
уговора о раду. Потребна документација: кан-
дидат попуњава пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
и уз попуњен и одштампан пријавни формулар 
дужан је да достави школи следећу документа-
цију: 1. кратку биографију или CV; 2. диплому о 
стеченом одговарајућем образовању (оригинал 
или оверена фотокопија дипломе); 3. доказ да 
кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (уверење МУП-а, оригинал или 
оверена фотокопија, не старији од 6 месеци); 
4. уверење суда да се против кандидата не води 
кривични поступак и да није покренуте истра-
га (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рији од 6 месеци); 5. извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
6. уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старији од 6 месеци); 7. 
доказ о знању српског језика (у обавези су да 
доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, у ком случају 
кандидат доставља писани доказ да је положио 
српски језик по програму високошколске уста-
нове - оригинал или оверену фотокопију). Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос, у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши Национална служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са наведене листе, у 
службеним просторијама Средње школе „Свето-
зар Милетић” из Новог Сада, Народних хероја 
7 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. Прија-
ва на конкурс са потребном документацијом 
се подноси у затвореној коверти са назнаком 
„Конкурс за радно место наставника предмет-
не наставе - физичко васпитање”, лично или 
поштом на адресу: Средња школа „Светозар 
Милетић”, Народних хероја 7, 21000 Нови Сад. 
Ближа обавештења о конкурсу могу се добити 
од секретара школе, позивом на број: 021/423-
655, сваким радним даном у периоду од 09. 00 
до 14. 00 часова. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. 

2. Наставник предметне наставе - 
математика

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати опште 
услове за заснивање радног односа прописане 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
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- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), као и посебне услове за заснивање 
радног односа прописане чланом 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/2020), односно: 1. мора 
имати одговарајуће образовање, у складу са 
члановима 140, 141. и 142. Закона о основама 
система образовања и васпитања, као и у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предме-
та, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - исправка, 
13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019), односно 
мора имати стечено неко од следећих звања: 
(1) професор математике; (2) дипломирани 
математичар; (3) дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене; (4) дипломи-
рани математичар за рачунарство и информати-
ку; (5) дипломирани математичар - информати-
чар; (6) дипломирани математичар - професор 
математике; (7) дипломирани математичар за 
математику економије; (8) професор математи-
ке - теоријско усмерење; (9) професор матема-
тике - теоријски смер; (10) професор математи-
ке и рачунарства; (11) професор информатике 
- математике; (12) професор хемије - матема-
тике; (13) професор географије - математи-
ке; (14) професор физике - математике; (15) 
професор биологије - математике; (16) дипло-
мирани математичар - астроном; (17) дипло-
мирани математичар - теоријска математика; 
(18) дипломирани математичар - примењена 
математика; (19) дипломирани математичар 
- математика финансија; (20) дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом 
Основи геометрије); (21) дипломирани инфор-
матичар; (22) дипломирани професор матема-
тике - мастер; (23) дипломирани математичар 
- мастер; (24) мастер математичар; (25) мастер 
професор математике. Кандидат који је стекао 
академско звање мастер мора имати претход-
но завршене основне академске студије на 
студијским програмима Математика или При-
мењена математика (са положеним испитом из 
предмета Геометрија или Основи геометрије); 
2. има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. има држављанство Републике Србије; 
5. зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из тачака 1), 3)-5) овог члана састав-
ни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 
2) кандидат је дужан да прибави пре закљу-
чења уговора о раду. Потребна документа-
ција: кандидат попуњава пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и уз попуњен и одштампан пријавни 
формулар дужан је да достави школи следећу 
документацију: 1. кратку биографију или CV; 2. 
диплому о стеченом одговарајућем образовању 
(оригинал или оверена фотокопија дипломе); 
3. доказ да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 

лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уве-
рење МУП-а, оригинал или оверена фотокопија, 
не старији од 6 месеци); 4. уверење суда да се 
против кандидата не води кривични поступак и 
да није покренуте истрага (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старији од 6 месеци); 5. 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); 6. уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија, не 
старији од 6 месеци); 7. доказ о знању српског 
језика (у обавези су да доставе само они канди-
дати који образовање нису стекли на српском 
језику, у ком случају кандидат доставља писа-
ни доказ да је положио српски језик по про-
граму високошколске установе - оригинал или 
оверену фотокопију). Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос, 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 способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
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 учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са наведене листе, у службеним 
просторијама Средње школе „Светозар Миле-
тић” из Новог Сада, Народних хероја 7 и доно-
си решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријава на кон-
курс са потребном документацијом се подноси 
у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за 
радно место наставника предметне наставе 
- математика”, лично или поштом на адресу: 
Средња школа „Светозар Милетић”, Народних 
хероја 7, 21000 Нови Сад. Ближа обавештења 
о конкурсу могу се добити од секретара школе, 
позивом на број: 021/423-655, сваким радним 
даном у периоду од 09. 00 до 14. 00 часова. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. 

3. Наставник предметне наставе - 
рачунарство и информатика

са 95% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати опште 
услове за заснивање радног односа прописане 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), као и посебне услове за заснивање 
радног односа прописане чланом 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/2020), односно: 1. мора има-
ти одговарајуће образовање, у складу са члано-
вима 140, 141. и 142. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, као и у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - исправка, 
13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019), односно 
мора имати стечено неко од следећих звања: 
(1) професор информатике, односно дипломи-
рани информатичар; (2) професор математике 

и рачунарства; (3) професор математике, 
односно дипломирани математичар, смер рачу-
нарство и информатика; (4) дипломирани мате-
матичар за рачунарство и информатику; (5) 
дипломирани инжењер електротехнике, сви 
смерови, односно одсеци; (6) дипломирани 
инжењер електронике, сви смерови, односно 
одсеци; (7) дипломирани инжењер за информа-
ционе системе, односно дипломирани инжењер 
организације за информационе системе или 
дипломирани инжењер организационих наука, 
одсеци за информационе системе, информацио-
не системе и технологије; (8) дипломирани 
инжењер информатике, односно дипломирани 
инжењер рачунарства; (9) дипломирани еконо-
мист, смерови: кибернетско-организациони, 
економска статистика и информатика, економ-
ска статистика и кибернетика, статистика и 
информатика или статистика, информатика и 
квантна економија; (10) професор технике и 
информатике; (11) дипломирани математичар; 
(12) дипломирани информатичар; (13) дипло-
мирани информатичар - пословна информати-
ка; (14) дипломирани информатичар - профе-
сор информатике; (14а) дипломирани инжењер 
организационих наука - одсек за управљање 
квалитетом; (14б) мастер инжењер софтвера; 
(14в) мастер инжењер информационих техно-
логија и система; (14г) мастер дизајнер медија 
у образовању; (14д) мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет); (15) дипломирани 
информатичар - мастер; (16) дипломирани про-
фесор информатике - мастер; (17) дипломирани 
информатичар - мастер пословне информатике; 
(18) дипломирани професор технике и инфор-
матике - мастер; (19) мастер математичар; (20) 
мастер информатичар; (21) мастер инжењер 
електротехнике и рачунарства; (22) мастер 
инжењер информационих технологија; (23) 
мастер професор технике и информатике; (24) 
мастер инжењер организационих наука (сту-
дијски програм Информациони системи и техно-
логије или Софтверско инжењерство и рачунар-
ске науке); (25) мастер дизајнер медија у 
образовању; (26) мастер професор информати-
ке и математике. Кандидат који је стекао ака-
демско звање мастер мора имати, у оквиру 
завршених студија, положених најмање пет 
предмета из области рачунарства и информати-
ке (од тога најмање један из области Програми-
рање) и најмање два предмета из једне или две 
следеће области - Математика или Теоријско 
рачунарство, што доказују потврдом издатом од 
стране матичне 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 предмета из 
области рачунарства и информатике (од тога 
најмање један из области Програмирање) и нај-
мање два предмета из једне или две следеће 
области - Математика или Теоријско рачунар-
ство. Наставу и друге облике образовно-васпит-
ног рада из предмета Рачунарство и информа-
тика 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 про-
грам рачунарства и информатике у трајању од 
најмање четири семестра. Уколико школа преу-
зимањем или конкурсом не заснује радни однос 
са лицем које испуњава услове из ст. 1, 3. и 4. 
ове тачке, наставу и друге облике образов-
но-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 положе-
них најмање пет предмета из области рачунар-
ства и информатике (од тога најмање један из 
области Програмирање) и најмање два предме-
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та из једне или две следеће области - Матема-
тика или Теоријско рачунарство. Испуњеност 
услова из ст. 2-5. ове тачке утврђује министар-
ство надлежно за послове образовања, на осно-
ву наставног плана и програма студија, односно 
студијског програма; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 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 санк-
цију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има 
држављанство Републике Србије; 5. зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова из 
тачака 1), 3)-5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) канди-
дат је дужан да прибави пре закључења угово-
ра о раду. Потребна документација: кандидат 
попуњава пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и уз 
попуњен и одштампан пријавни формулар 
дужан је да достави школи следећу документа-
цију: 1. кратку биографију или CV; 2. диплому о 
стеченом одговарајућем образовању (оригинал 
или оверена фотокопија дипломе); 3. доказ да 
кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (уверење МУП-а, ори-
гинал или оверена фотокопија, не старији од 6 
месеци); 4. уверење суда да се против кандида-
та не води кривични поступак и да није покре-
нуте истрага (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старији од 6 месеци); 5. извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); 6. уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старији од 6 
месеци); 7. доказ о знању српског језика (у оба-
вези су да доставе само они кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику, у 
ком случају кандидат доставља писани доказ да 
је положио српски језик по програму високош-
колске установе - оригинал или оверену фото-
копију). Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор. 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 изабра-
ни 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 стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са наведене листе, у службеним 
просторијама Средње школе „Светозар Миле-
тић” из Новог Сада, Народних хероја 7 и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам 

дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријава на кон-
курс са потребном документацијом се подноси у 
затвореној коверти са назнаком „Конкурс за 
радно место наставника предметне наставе - 
рачунарство и информатика”, лично или 
поштом на адресу: Средња школа „Светозар 
Милетић”, Народних хероја 7, 21000 Нови Сад. 
Ближа обавештења о конкурсу могу се добити 
од секретара школе, позивом на број: 021/423-
655, сваким радним даном у периоду од 09. 00 
до 14. 00 часова. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. 

4. Наставник предметне наставе - 
социологија

са 79% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати опште 
услове за заснивање радног односа прописане 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), као и посебне услове за заснивање 
радног односа прописане чланом 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/2020), односно: 1. мора 
имати одговарајуће образовање, у складу са 
члановима 140, 141. и 142. Закона о основама 
система образовања и васпитања, као и у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предме-
та, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - исправка, 
13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019), односно 
мора имати стечено неко од следећих звања: 
(1) професор социологије, односно дипломи-
рани социолог; (2) професор социологије и 
филозофије; (3) професор филозофије и соци-
ологије; (4) дипломирани политиколог, настав-
ни смер; (5) дипломирани политиколог за 
друштвено-политичке односе; (6) мастер соци-
олог; (7) мастер професор предметне наставе. 
Кандидат који је стекао академско звање мас-
тер мора имати претходно завршене основне 
академске студије социологије; 2. има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из тачака 1), 3)-5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) канди-
дат је дужан да прибави пре закључења угово-
ра о раду. Потребна документација: Кандидат 
попуњава пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и 
уз попуњен и одштампан пријавни формулар 
дужан је да достави школи следећу докумен-
тацију: 1. кратку биографију или CV; 2. дипло-
му о стеченом одговарајућем образовању 
(оригинал или оверена фотокопија дипломе); 
3. доказ да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 

од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уве-
рење МУП-а, оригинал или оверена фотокопија, 
не старији од 6 месеци); 4. уверење суда да се 
против кандидата не води кривични поступак и 
да није покренуте истрага (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старији од 6 месеци); 5. 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); 6. уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија, не 
старији од 6 месеци); 7. доказ о знању српског 
језика (у обавези су да доставе само они канди-
дати који образовање нису стекли на српском 
језику, у ком случају кандидат доставља писа-
ни доказ да је положио српски језик по про-
граму високошколске установе - оригинал или 
оверену фотокопију). Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос, 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 способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
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 учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са наведене листе, у службеним 
просторијама Средње школе „Светозар Миле-
тић” из Новог Сада, Народних хероја 7 и доно-
си решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријава на кон-
курс са потребном документацијом се подноси 
у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за 
радно место наставника предметне наставе 
- социологија”, лично или поштом на адресу: 
Средња школа „Светозар Милетић”, Народних 
хероја 7, 21000 Нови Сад. Ближа обавештења 
о конкурсу могу се добити од секретара школе, 
позивом на број: 021/423-655, сваким радним 
даном у периоду од 09. 00 до 14. 00 часова. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. 

5. Наставник предметне наставе - 
економска група предмета

4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати опште 
услове за заснивање радног односа прописане 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), као и посебне услове за заснивање 
радног односа прописане чланом 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/2020), односно: 1. мора 
имати одговарајуће образовање, у складу са 
члановима 140, 141. и 142. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, као и 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада економија, право и администра-
ција („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019 и 9/2019); 
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2. има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. има држављанство Републике Србије; 
5. зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из тачака 1), 3)-5) овог члана састав-
ни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 
2) кандидат је дужан да прибави пре закљу-
чења уговора о раду. Потребна документа-
ција: кандидат попуњава пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и уз попуњен и одштампан пријавни 
формулар дужан је да достави школи следећу 
документацију: 1. кратку биографију или CV; 2. 
диплому о стеченом одговарајућем образовању 
(оригинал или оверена фотокопија дипломе); 
3. доказ да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уве-
рење МУП-а, оригинал или оверена фотокопија, 
не старији од 6 месеци); 4. уверење суда да се 
против кандидата не води кривични поступак и 
да није покренуте истрага (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старији од 6 месеци); 5. 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); 6. уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија, не 
старији од 6 месеци); 7. доказ о знању српског 
језика (у обавези су да доставе само они канди-
дати који образовање нису стекли на српском 
језику, у ком случају кандидат доставља писа-
ни доказ да је положио српски језик по про-
граму високошколске установе - оригинал или 
оверену фотокопију). Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос, 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 способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
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 учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са наведене листе, у службеним 
просторијама Средње школе „Светозар Миле-
тић” из Новог Сада, Народних хероја 7 и доно-
си решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријава на кон-
курс са потребном документацијом се подноси 
у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за 
радно место наставника предметне наставе - 

економска група предмета”, лично или поштом 
на адресу: Средња школа „Светозар Милетић”, 
Народних хероја 7, 21000 Нови Сад. Ближа оба-
вештења о конкурсу могу се добити од секрета-
ра школе, позивом на број: 021/423-655, сваким 
радним даном у периоду од 09. 00 до 14. 00 
часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. 

6. Секретар установе

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати опште 
услове за заснивање радног односа прописане 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), као и посебне услове за заснивање 
радног односа прописане чланом 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/2020), односно: 1. мора 
имати одговарајуће образовање, из области 
правних наука у складу са члановима 132. и 
140. став 1. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; 2. има психичку, физич-
ку 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи о испуњености услова из тачака 1), 3)-5) 
овог члана саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачке 2) кандидат је дужан да при-
бави пре закључења уговора о раду. Потребна 
документација: кандидат попуњава пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и уз попуњен и одштам-
пан пријавни формулар дужан је да достави 
школи следећу документацију: 1. кратку био-
графију или CV; 2. диплому о стеченом одго-
варајућем образовању (оригинал или оверена 
фотокопија дипломе); 3. доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење МУП-а, оригинал или ове-
рена фотокопија, не старији од 6 месеци); 4. 
уверење суда да се против кандидата не води 
кривични поступак и да није покренуте истра-
га (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рији од 6 месеци); 5. извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
6. уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старији од 6 месеци); 7. 
доказ о знању српског језика (у обавези су да 
доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, у ком случају 
кандидат доставља писани доказ да је положио 
српски језик по програму високошколске уста-
нове - оригинал или оверену фотокопију). Кон-

курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор. Комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос, 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 пси-
холошку 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 прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима са наведене листе, у службеним прос-
торијама Средње школе „Светозар Милетић” 
из Новог Сада, Народних хероја 7 и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријава на кон-
курс са потребном документацијом се подноси 
у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за 
радно место секретара установе”, лично или 
поштом на адресу: Средња школа „Светозар 
Милетић”, Народних хероја 7, 21000 Нови Сад. 
Ближа обавештења о конкурсу могу се добити 
од секретара школе, позивом на број: 021/423-
655, сваким радним даном у периоду од 09. 00 
до 14. 00 часова. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. 

7. Наставник практичне наставе - 
угоститељство и туризам (куварство, 

практична настава и настава у 
блоку)

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати опште 
услове за заснивање радног односа прописане 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), као и посебне услове за заснивање 
радног односа прописане чланом 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/2020), односно: 1. мора 
имати одговарајуће образовање, у складу са 
члановима 140, 141. и 142. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, као и 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада трговина, угоститељство и тури-
зам („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 и 
13/2018), односно мора имати стечено звање 
кувар - специјалиста; 2. има психичку, физич-
ку 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи о испуњености услова из тачака 1), 3)-5) 
овог члана саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачке 2) кандидат је дужан да при-
бави пре закључења уговора о раду. Потребна 
документација: кандидат попуњава пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
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нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и уз попуњен и одштам-
пан пријавни формулар дужан је да достави 
школи следећу документацију: 1. кратку био-
графију или CV; 2. диплому о стеченом одго-
варајућем образовању (оригинал или оверена 
фотокопија дипломе);3. доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење МУП-а, оригинал или ове-
рена фотокопија, не старији од 6 месеци); 4. 
уверење суда да се против кандидата не води 
кривични поступак и да није покренуте истра-
га (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рији од 6 месеци); 5. извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
6. уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старији од 6 месеци); 7. 
доказ о знању српског језика (у обавези су да 
доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, у ком случају 
кандидат доставља писани доказ да је положио 
српски језик по програму високошколске уста-
нове - оригинал или оверену фотокопију). Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор. Комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос, 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 пси-
холошку 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 прије-
ма резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима. Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима 
са наведене листе, у службеним просторијама 
Средње школе „Светозар Милетић” из Новог 
Сада, Народних хероја 7 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. Пријава на конкурс са 
потребном документацијом се подноси у затво-
реној коверти са назнаком „Конкурс за радно 
место наставника практичне наставе - угос-
титељство и туризам (куварство - практична 
настава и настава у блоку)”, лично или поштом 
на адресу: Средња школа „Светозар Милетић”, 
Народних хероја 7, 21000 Нови Сад. Ближа оба-
вештења о конкурсу могу се добити од секрета-
ра школе, позивом на број: 021/423-655, сваким 
радним даном у периоду од 09. 00 до 14. 00 
часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. 

8. Наставник практичне наставе 
- угоститељство и туризам 

(посластичарство - практична 
настава и настава у блоку)

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати опште 
услове за заснивање радног односа прописане 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), као и посебне услове за заснивање 
радног односа прописане чланом 139. Закона 

о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/2020), односно: 1. мора има-
ти одговарајуће образовање, у складу са чла-
новима 140, 141. и 142. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, као и 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. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 5/2015, 
16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 и 13/2018), 
односно мора имати стечено звање посласти-
чар - специјалиста; 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије;5. зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи о испуњености услова из тачака 1), 3)-5) 
овог члана саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачке 2) кандидат је дужан да при-
бави пре закључења уговора о раду. Потребна 
документација: кандидат попуњава пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и уз попуњен и одштам-
пан пријавни формулар дужан је да достави 
школи следећу документацију: 1. кратку био-
графију или CV; 2. диплому о стеченом одго-
варајућем образовању (оригинал или оверена 
фотокопија дипломе); 3. доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење МУП-а, оригинал или ове-
рена фотокопија, не старији од 6 месеци); 4. 
уверење суда да се против кандидата не води 
кривични поступак и да није покренуте истра-
га (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рији од 6 месеци); 5. извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
6. уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старији од 6 месеци); 7. 
доказ о знању српског језика (у обавези су да 
доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, у ком случају 
кандидат доставља писани доказ да је положио 
српски језик по програму високошколске уста-
нове - оригинал или оверену фотокопију). Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор. Комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос, 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 пси-
холошку 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 прије-
ма резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима. Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима 
са наведене листе, у службеним просторијама 
Средње школе „Светозар Милетић” из Новог 
Сада, Народних хероја 7 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. Пријава на конкурс са 
потребном документацијом се подноси у затво-
реној коверти са назнаком „Конкурс за радно 
место наставника практичне наставе - угости-
тељство и туризам (посластичарство - прак-
тична настава и настава у блоку)”, лично или 
поштом на адресу: Средња школа „Светозар 
Милетић”, Народних хероја 7, 21000 Нови Сад. 
Ближа обавештења о конкурсу могу се добити 
од секретара школе, позивом на број: 021/423-
655, сваким радним даном у периоду од 09. 00 
до 14. 00 часова. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. 

9. Наставник практичне наставе 
- угоститељство и туризам 

(услуживање са практичном 
наставом)

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати опште 
услове за заснивање радног односа прописане 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), као и посебне услове за заснивање 
радног односа прописане чланом 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/2020), односно: 1. мора има-
ти одговарајуће образовање, у складу са чла-
новима 140, 141. и 142. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, као и 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. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 5/2015, 
16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 и 13/2018), 
односно мора имати стечено неко од следећих 
звања: (1) виши стручни радник техноло-
гије услуживања; (2) ресторатер; (3) менаџер 
хотелијерства, смер ресторатерство; (4) виши 
стручни радник - комерцијалист угоститељства; 
(5) виши стручни радник организатор у угости-
тељству, одсек или смер услуживање; (6) виши 
стручни радник у угоститељству, смер услужи-
вање; (7) виши стручни радник организатор 
пословања у угоститељству, одсек услуживање; 
(8) виши угоститељ; (9) комерцијалист - угос-
титељства; (10) виши стручни радник струка 
угоститељска - занимање комерцијалист угос-
титељства; (11) економист, на одсеку за финан-
сијско пословање предузећа; (12) менаџер 
хотелијерства, смер ресторатерство; (13) виши 
стручни радник у угоститељству, одсек услужи-
вање; (14) дипломирани економиста - менаџер 
за хотелијерство; (15) економиста за туризам 
и угоститељство; (16) економиста за туризам 
и угоститељство смер услуживања; (17) еко-
номиста за туризам и угоститељство, смер 
ресторатерство - услуживање; (18) економис-
та - менаџер за туризам и угоститељство; (19) 
струковни економиста на студијском програму 
- туризам и угоститељство; (20) економиста за 
менаџмент, на смеру туризам и угоститељство; 
(21) струковни менаџер ресторатерства из 
области менаџмента и бизниса; (22) струковни 
менаџер хотелијерства; (23) струковни менаџер 
за туризам и угоститељство из области економ-
ских наука; (24) струковни економиста за тури-
зам и угоститељство; (25) струковни менаџер 
из области менаџмента и бизниса; (26) дипло-
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мирани економиста - менаџер за туризам; (27) 
дипломирани економиста - менаџер туризма; 
(28) дипломирани економиста - менаџер за 
туризам, на смеру Туристички менаџмент, ако 
су изучавани наставни садржаји из области 
предмета; (29) дипломирани економиста - 
менаџер за хотелијерство, на смеру Хотелијер-
ски менаџмент, ако су изучавани наставни 
садржаји из области предмета; (30) дипломи-
рани економиста - менаџер за туризам, ако су 
на основним академским студијама изучавани 
наставни садржаји из области предмета. (31) 
дипломирани економиста - менаџер за хоте-
лијерство, ако су на основним академским сту-
дијама изучавани наставни садржаји из области 
предмета; (32) мастер економиста, претходно 
завршене основне академске студије на сту-
дијском програму Туризам и хотелијерство или 
Економија, модул менаџмент у туризму; (33) 
мастер менаџер, претходно завршене основне 
студије на студијском програму Менаџер у хоте-
лијерству; (34) виши стручни радник, струке 
угоститељско-туристичке, занимање услужи-
вање. Кандидат мора имати претходно стече-
но средње образовање за образовни профил: 
конобар, техничар услуживања или угости-
тељски техничар; 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије;5. зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи о испуњености услова из тачака 1), 3)-5) 
овог члана саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачке 2) кандидат је дужан да при-
бави пре закључења уговора о раду. Потребна 
документација: кандидат попуњава пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и уз попуњен и одштам-
пан пријавни формулар дужан је да достави 
школи следећу документацију: 1. кратку био-
графију или CV; 2. дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању (оригинал или оверене 
фотокопије диплома); 3. доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење МУП-а, оригинал или ове-
рена фотокопија, не старији од 6 месеци); 4. 
уверење суда да се против кандидата не води 
кривични поступак и да није покренуте истра-
га (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рији од 6 месеци); 5. извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
6. уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старији од 6 месеци); 7. 
доказ о знању српског језика (у обавези су да 
доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, у ком случају 
кандидат доставља писани доказ да је положио 

српски језик по програму високошколске уста-
нове - оригинал или оверену фотокопију). Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор. Комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос, 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 пси-
холошку 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 прије-
ма резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима. Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима 
са наведене листе, у службеним просторијама 
Средње школе „Светозар Милетић” из Новог 
Сада, Народних хероја 7 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. Пријава на конкурс са 
потребном документацијом се подноси у затво-
реној коверти са назнаком „Конкурс за радно 
место наставника практичне наставе - угости-
тељство и туризам (услуживање са практич-
ном наставом)”, лично или поштом на адресу: 
Средња школа „Светозар Милетић”, Народних 
хероја 7, 21000 Нови Сад. Ближа обавештења 
о конкурсу могу се добити од секретара школе, 
позивом на број: 021/423-655, сваким радним 
даном у периоду од 09. 00 до 14. 00 часова. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. 

10. Наставник практичне наставе 
- угоститељство и туризам (основи 

куварства)

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати опште 
услове за заснивање радног односа прописане 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), као и посебне услове за заснивање 
радног односа прописане чланом 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/2020), односно: 1. мора има-
ти одговарајуће образовање, у складу са чла-
новима 140, 141. и 142. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, као и 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. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 5/2015, 
16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 и 13/2018), 
односно мора имати стечено неко од следећих 
звања: (1) виши стручни радник технологије 
куварства; (2) виши угоститељ; (3) гастролог; 
(4) менаџер хотелијерства, смер гастроно-
мија; (5) менаџер хотелијерства, смер гастро-
логија; (6) виши стручни радник угоститељско 
туристичке струке, занимање кулинарство; (7) 
виши стручни радник у угоститељству, смер 
кулинарство; (8) виши стручни радник орга-
низатор пословања у угоститељству - одсек 
кулинарство; (9) виши угоститељ - гастролог; 
(10) струковни економиста за туризам и угос-
титељство; (11) менаџер у гастрономији; (12) 
дипломирани менаџер - гастрономија, (13) 
мастер менаџер, претходно завршене студије 
првог степена на студијском програму Менаџер 
у гастрономији; (14) струковни менаџер гастро-
номије; (15) струковни економиста на сту-
дијском програму - туризам и угоститељство; 
(16) дипломирани менаџер гастрономије; (17) 
дипломирани економиста - менаџер за хоте-
лијерство, на смеру Хотелијерски менаџмент, 

ако су на студијама изучавани наставни садр-
жаји из области предмета; (18) дипломирани 
економиста - менаџер за хотелијерство, ако 
су на основним академским студијама изуча-
вани наставни садржаји из области предме-
та; (19) мастер менаџер, претходно заврше-
не студије на студијском програму Менаџер у 
гастрономији; (20) мастер економиста, прет-
ходно завршене основне академске студије на 
студијском програму Туризам и хотелијерство, 
ако су током студијама изучавани наставни 
садржаји из области предмета. Кандидат мора 
имати претходно стечено средње образовање 
за образовни профил: кувар, кувар техничар, 
техничар кулинар или кулинарски техничар; 
2. има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. има држављанство Републике Србије; 
5. зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из тачака 1), 3)-5) овог члана састав-
ни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 
2) кандидат је дужан да прибави пре закљу-
чења уговора о раду. Потребна документа-
ција: кандидат попуњава пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и уз попуњен и одштампан пријавни 
формулар дужан је да достави школи следећу 
документацију: 1. кратку биографију или CV; 2. 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(оригинал или оверене фотокопије диплома); 
3. доказ да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уве-
рење МУП-а, оригинал или оверена фотокопија, 
не старији од 6 месеци); 4. уверење суда да се 
против кандидата не води кривични поступак и 
да није покренуте истрага (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старији од 6 месеци); 5. 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); 6. уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија, не 
старији од 6 месеци); 7. доказ о знању српског 
језика (у обавези су да доставе само они канди-
дати који образовање нису стекли на српском 
језику, у ком случају кандидат доставља писа-
ни доказ да је положио српски језик по про-
граму високошколске установе - оригинал или 
оверену фотокопију). Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос, 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 способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање 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 учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са наведене листе, у службеним 
просторијама Средње школе „Светозар Миле-
тић” из Новог Сада, Народних хероја 7 и доно-
си решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријава на кон-
курс са потребном документацијом се подноси 
у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за 
радно место наставника практичне наставе - 
угоститељство и туризам (основи куварства)”, 
лично или поштом на адресу: Средња школа 
„Светозар Милетић”, Народних хероја 7, 21000 
Нови Сад. Ближа обавештења о конкурсу могу 
се добити од секретара школе, позивом на број: 
021/423-655, сваким радним даном у периоду 
од 09. 00 до 14. 00 часова. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. 

11. Наставник практичне наставе 
- угоститељство и туризам 

(посластичарство)

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати опште 
услове за заснивање радног односа прописане 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), као и посебне услове за заснивање 
радног односа прописане чланом 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/2020), односно: 1. мора 
имати одговарајуће образовање, у складу са 
члановима 140, 141. и 142. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, као и 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школа-
ма 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), односно мора имати стечено неко 
од следећих звања: (1) виши стручни радник 
технологије посластичарства; (2) виши угости-
тељ; (3) гастролог; (4) менаџер хотелијерства, 
смер посластичарство са пекарством; (5) еко-
номиста за туризам и угоститељство; (6) виши 
стручни радник организатор пословања у угос-
титељству, одсек кулинарство; (7) струковни 
менаџер гастрономије; (8) струковни еконо-
миста за туризам и угоститељство; (9) менаџер 
хотелијерства смер гастрологија; (10) дипломи-
рани менаџер - гастрономије; (11) дипломирани 
економиста - менаџер за хотелијерство, ако су 
у току студија изучавани наставни садржаји из 
области предмета; (12) мастер менаџер, прет-
ходно завршене студије на студијском програ-
му Менаџер у гастрономији; (13) мастер еконо-
миста, претходно завршене основне академске 
студије на студијском програму Туризам и хоте-
лијерство, ако су у току студија изучавани 
наставни садржаји из области предмета. Кан-
дидат мора имати претходно стечено средње 
образовање за образовни профил: посласти-
чар, кувар техничар, техничар кулинар, кули-
нарски техничар или посластичар техничар; 
2. има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 

за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. има држављанство Републике Србије; 
5. зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из тачака 1), 3)-5) овог члана састав-
ни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 
2) кандидат је дужан да прибави пре закљу-
чења уговора о раду. Потребна документа-
ција: кандидат попуњава пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и уз попуњен и одштампан пријавни 
формулар дужан је да достави школи следећу 
документацију: 1. кратку биографију или CV; 2. 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(оригинал или оверене фотокопије диплома); 
3. доказ да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уве-
рење МУП-а, оригинал или оверена фотокопија, 
не старији од 6 месеци); 4. уверење суда да се 
против кандидата не води кривични поступак и 
да није покренуте истрага (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старији од 6 месеци); 5. 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); 6. уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија, не 
старији од 6 месеци); 7. доказ о знању српског 
језика (у обавези су да доставе само они канди-
дати који образовање нису стекли на српском 
језику, у ком случају кандидат доставља писа-
ни доказ да је положио српски језик по про-
граму високошколске установе - оригинал или 
оверену фотокопију). Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос, 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 способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
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 учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са наведене листе, у службеним 
просторијама Средње школе „Светозар Миле-
тић” из Новог Сада, Народних хероја 7 и доно-
си решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријава на кон-
курс са потребном документацијом се подноси 
у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за 
радно место наставника практичне наставе - 
угоститељство и туризам (посластичарство)”, 
лично или поштом на адресу: Средња школа 
„Светозар Милетић”, Народних хероја 7, 21000 
Нови Сад. Ближа обавештења о конкурсу могу 
се добити од секретара школе, позивом на број: 
021/423-655, сваким радним даном у периоду 
од 09. 00 до 14. 00 часова. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. 

12. Наставник практичне наставе 
- угоститељство и туризам 

(услуживање)

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати опште 
услове за заснивање радног односа прописане 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), као и посебне услове за заснивање 
радног односа прописане чланом 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/2020), односно: 1. мора има-
ти одговарајуће образовање, у складу са чла-
новима 140, 141. и 142. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, као и 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. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 5/2015, 
16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 и 13/2018), 
односно мора имати стечено неко од следећих 
звања: (1) виши стручни радник техноло-
гије услуживања; (2) ресторатер; (3) менаџер 
хотелијерства, смер ресторатерство; (4) виши 
стручни радник - комерцијалист угоститељст-
ва; (5) виши стручни радник организатор у 
угоститељству, одсек или смер услуживање; 
(6) виши стручни радник у угоститељству, смер 
услуживање; (7) виши стручни радник органи-
затор пословања у угоститељству, одсек услу-
живање; (8) виши угоститељ; (9) комерција-
лист угоститељства; (10) виши стручни радник 
струка угоститељска - занимање комерцијалист 
угоститељства; (11) економист, на одсеку за 
финансијско пословање предузећа; (12) виши 
стручни радник у угоститељству, одсек услужи-
вање; (13) дипломирани економиста - менаџер 
за хотелијерство; (14) менаџер хотелијерства, 
смер ресторатерство; (15) економиста за тури-
зам и угоститељство; (16) економиста за тури-
зам и угоститељство, смер услуживања; (17) 
економиста за туризам и угоститељство, смер 
ресторатерство - услуживање; (18) економис-
та - менаџер за туризам и угоститељство; (19) 
струковни менаџер ресторатерства из области 
менаџмента и бизниса; (20) струковни менаџер 
ресторатерства; (21) струковни менаџер хоте-
лијерства; (22) струковни економиста за тури-
зам и угоститељсто; (23) струковни економиста 
на студијском програму - туризам и угости-
тељство; (24) економиста за менаџмент, на 
смеру туризам и угоститељство; (25) струковни 
менаџер за туризам и угоститељство из области 
економских наука; (26) струковни менаџер из 
области менаџмента и бизниса; (27) дипломи-
рани менаџер у хотелијерству; (28) дипломира-
ни економиста - менаџер туризма; (29) дипло-
мирани економиста - менаџер за туризам, на 
смеру Туристички менаџмент, ако су изучавани 
наставни садржаји из области предмета; (30) 
дипломирани економиста - менаџер за хоте-
лијерство, на смеру Хотелијерски менаџмент, 
ако су изучавани наставни садржаји из области 
предмета; (31) дипломирани економиста - 
менаџер за туризам, ако су на основним ака-
демским студијама изучавани наставни садр-
жаји из области предмета; (32) дипломирани 
економиста - менаџер за хотелијерство, ако 
су на основним академским студијама изуча-
вани наставни садржаји из области предмета; 
(33) мастер економиста, претходно заврше-
не основне академске студије на студијском 
програму Туризам и хотелијерство или Еконо-
мија - модул менаџмент у туризму; (34) мастер 
менаџер, претходно завршене основне академ-
ске студије на студијском програму Менаџер 
у хотелијерству; (35) виши стручни радник, 
струке угоститељско-туристичке, занимање 
услуживање. Кандидат мора имати претход-
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но завршено средње образовање за образов-
ни профил: конобар, техничар услуживања 
или угоститељски техничар. 2. има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима;3. није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из тачака 1), 3)-5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) канди-
дат је дужан да прибави пре закључења угово-
ра о раду. Потребна документација: кандидат 
попуњава пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и 
уз попуњен и одштампан пријавни формулар 
дужан је да достави школи следећу докумен-
тацију: 1. кратку биографију или CV; 2. дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању 
(оригинал или оверене фотокопије диплома); 
3. доказ да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уве-
рење МУП-а, оригинал или оверена фотокопија, 
не старији од 6 месеци); 4. уверење суда да се 
против кандидата не води кривични поступак и 
да није покренуте истрага (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старији од 6 месеци); 5. 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); 6. уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија, не 
старији од 6 месеци); 7. доказ о знању српског 
језика (у обавези су да доставе само они канди-
дати који образовање нису стекли на српском 
језику, у ком случају кандидат доставља писа-
ни доказ да је положио српски језик по про-
граму високошколске установе - оригинал или 
оверену фотокопију). Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос, 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 способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
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 уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са наведене листе, у службе-
ним просторијама Средње школе „Светозар 
Милетић” из Новог Сада, Народних хероја 7 и 
доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Прија-

ва на конкурс са потребном документацијом 
се подноси у затвореној коверти са назнаком 
„Конкурс за радно место наставника практич-
не наставе - угоститељство и туризам (услужи-
вање)”, лично или поштом на адресу: Средња 
школа „Светозар Милетић”, Народних хероја 7, 
21000 Нови Сад. Ближа обавештења о конкур-
су могу се добити од секретара школе, позивом 
на број: 021/423-655, сваким радним даном у 
периоду од 09. 00 до 14. 00 часова. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. 

13. Наставник практичне наставе - 
угоститељство и туризам (куварство)

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати опште 
услове за заснивање радног односа прописане 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), као и посебне услове за заснивање 
радног односа прописане чланом 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/2020), односно: 1. мора има-
ти одговарајуће образовање, у складу са чла-
новима 140, 141. и 142. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, као и 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. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 5/2015, 
16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 и 13/2018), 
односно мора имати стечено неко од следећих 
звања: (1) виши стручни радник технологије 
куварства; (2) гастролог; (3) менаџер хотелијер-
става, смер гастрологија; (4) виши стручни рад-
ник угоститељско туристичке струке, занимање 
кулинарство; (5) виши стручни радник у угос-
титељству, смер кулинарство; (6) виши угости-
тељ; (7) виши угоститељ - гастролог; (8) виши 
стручни радник - комерцијалист угоститељства; 
(9) комерцијалист угоститељства; (10) виши 
стручни радник организатор пословања у угос-
титељству - одсек кулинарство; (11) менаџер 
хотелијерства, смер гастрономија; (12) менаџер 
у гастрономији; (13) струковни менаџер гастро-
номије; (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 хоте-
лијерство, на смеру Хотелијерски менаџмент, 
ако су на студијама изучавани наставни садр-
жаји 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 еконо-
миста, претходно завршене основне академ-
ске студије на студијском програму Туризам и 
хотелијерство, ако су у току студија изучавани 
наставни садржаји из области предмета. Кан-
дидат мора имати претходно стечено средње 
образовање за образовни профил, односно 
смер: кувар, кувар техничар, техничар кули-
нар или кулинарски техничар; 2. има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 

групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из тачака 1), 3)-5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) канди-
дат је дужан да прибави пре закључења угово-
ра о раду. Потребна документација: кандидат 
попуњава пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и 
уз попуњен и одштампан пријавни формулар 
дужан је да достави школи следећу докумен-
тацију: 1. кратку биографију или CV; 2. дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању 
(оригинал или оверене фотокопије диплома); 
3. доказ да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уве-
рење МУП-а, оригинал или оверена фотокопија, 
не старији од 6 месеци); 4. уверење суда да се 
против кандидата не води кривични поступак и 
да није покренуте истрага (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старији од 6 месеци); 5. 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); 6. уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија, не 
старији од 6 месеци); 7. доказ о знању српског 
језика (у обавези су да доставе само они канди-
дати који образовање нису стекли на српском 
језику, у ком случају кандидат доставља писа-
ни доказ да је положио српски језик по про-
граму високошколске установе - оригинал или 
оверену фотокопију). Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос 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 способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
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 уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са наведене листе, у службе-
ним просторијама Средње школе „Светозар 
Милетић” из Новог Сада, Народних хероја 7 и 
доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Прија-
ва на конкурс са потребном документацијом 
се подноси у затвореној коверти са назнаком 
„Конкурс за радно место наставника практич-
не наставе - угоститељство и туризам (кувар-
ство)”, лично или поштом на адресу: Средња 
школа „Светозар Милетић”, Народних хероја 7, 
21000 Нови Сад. Ближа обавештења о конкур-
су могу се добити од секретара школе, позивом 
на број: 021/423-655, сваким радним даном у 
периоду од 09. 00 до 14. 00 часова. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. 
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14. Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати опште 
услове за заснивање радног односа прописане 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), као и посебне услове за заснивање 
радног односа прописане чланом 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/2020), односно: 1. мора има-
ти одговарајуће образовање - завршена основна 
школа; 2. има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. има држављанство Републике Србије; 
5. зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из тачака 1), 3)-5) овог члана саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
кандидат је дужан да прибави пре закључења 
уговора о раду. Потребна документација: кан-
дидат попуњава пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
и уз попуњен и одштампан пријавни формулар 
дужан је да достави школи следећу документа-
цију: 1. кратку биографију или CV; 2. диплому о 
стеченом одговарајућем образовању (оригинал 
или оверена фотокопија дипломе); 3. доказ да 
кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (уверење МУП-а, оригинал или 
оверена фотокопија, не старији од 6 месеци); 
4. уверење суда да се против кандидата не води 
кривични поступак и да није покренуте истра-
га (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рији од 6 месеци); 5. извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
6. уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старији од 6 месеци); 7. 
доказ о знању српског језика (у обавези су да 
доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, у ком случају 
кандидат доставља писани доказ да је положио 
српски језик по програму високошколске уста-
нове - оригинал или оверену фотокопију). Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос, у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши Национална служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резулта-

та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са наведене листе, у 
службеним просторијама Средње школе „Свето-
зар Милетић” из Новог Сада, Народних хероја 7 
и доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријава на 
конкурс са потребном документацијом се подно-
си у затвореној коверти са назнаком „Конкурс 
за радно место чистачице”, лично или поштом 
на адресу: Средња школа „Светозар Милетић”, 
Народних хероја 7, 21000 Нови Сад. Ближа оба-
вештења о конкурсу могу се добити од секре-
тара школе, позивом на број: 021/423-655, сва-
ким радним даном у периоду од 09. 00 до 14. 
00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. 

15. Домар/мајстор одржавања
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати опште 
услове за заснивање радног односа прописане 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), као и посебне услове за заснивање 
радног односа прописане чланом 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/2020), односно: 1. мора има-
ти одговарајуће образовање - средње образо-
вање из машинске, водоинсталатерске, дрвне, 
грађевинске или електро струке; 2. има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. има држављан-
ство Републике Србије; 5. зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из тачака 
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачке 2) кандидат је дужан 
да прибави пре закључења уговора о раду. 
Потребна документација: кандидат попуњава 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја и уз попуњен 
и одштампан пријавни формулар дужан је да 
достави школи следећу документацију: 1. крат-
ку биографију или CV; 2. диплому о стеченом 
одговарајућем образовању (оригинал или ове-
рена фотокопија дипломе); 3. доказ да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(уверење МУП-а, оригинал или оверена фотоко-
пија, не старији од 6 месеци); 4. уверење суда 
да се против кандидата не води кривични посту-
пак и да није покренуте истрага (оригинал или 

оверена фотокопија, не старији од 6 месеци); 5. 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); 6. уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија, не 
старији од 6 месеци); 7. доказ о знању српског 
језика (у обавези су да доставе само они канди-
дати који образовање нису стекли на српском 
језику, у ком случају кандидат доставља писани 
доказ да је положио српски језик по програму 
високошколске установе - оригинал или оверену 
фотокопију). Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор. 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 изабра-
ни у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши Национална служ-
ба за запошљавање применом стандардизова-
них поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва 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-
курсна комисија обавља разговор са кандидати-
ма са наведене листе, у службеним просторија-
ма Средње школе „Светозар Милетић” из Новог 
Сада, Народних хероја 7 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. Пријава на конкурс са 
потребном документацијом се подноси у затво-
реној коверти са назнаком „Конкурс за радно 
место домара / мајстора одржавања”, лично или 
поштом на адресу: Средња школа „Светозар 
Милетић”, Народних хероја 7, 21000 Нови Сад. 
Ближа обавештења о конкурсу могу се добити 
од секретара школе, позивом на број: 021/423-
655, сваким радним даном у периоду од 09. 00 
до 14. 00 часова. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. 

16. Техничар инвестиционог 
одржавања и одржавања уређаја и 

опреме

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати опште 
услове за заснивање радног односа прописане 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), као и посебне услове за заснивање 
радног односа прописане чланом 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/2020), односно: 1. мора има-
ти одговарајуће образовање - средње образо-
вање из машинске, водоинсталатерске, дрвне, 
металске, грађевинске или електро струке; 
2. има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњечности 
услова из тачака 1), 3)-5) овог члана саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
кандидат је дужан да прибави пре закључења 
уговора о раду. Потребна документација: кан-
дидат попуњавају пријавни формулар који се 
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налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
и уз попуњен и одштампан пријавни формулар 
дужан је да достави Школи следећу документа-
цију: 1. кратку биографију или CV; 2. диплому о 
стеченом одговарајућем образовању (оригинал 
или оверена фотокопија дипломе); 3. доказ да 
кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (уверење МУП-а, оригинал или 
оверена фотокопија, не старији од 6 месеци); 
4. уверење суда да се против кандидата не води 
кривични поступак и да није покренуте истра-
га (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рији од 6 месеци); 5. извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
6. уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старији од 6 месеци); 7. 
доказ о знању српског језика (у обавези су да 
доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, у ком случају 
кандидат доставља писани доказ да је положио 
српски језик по програму високошколске уста-
нове - оригинал или оверену фотокопију). Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос, у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши Национална служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са наведене листе, у 
службеним просторијама Средње школе „Свето-
зар Милетић” из Новог Сада, Народних хероја 7 
и доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријава на 
конкурс са потребном документацијом се подно-
си у затвореној коверти са назнаком „Конкурс 
за радно место техничара инвестиционог одр-
жавања и одржавања уређаја и опреме”, лично 
или поштом на адресу: Средња школа „Светозар 
Милетић”, Народних хероја 7, 21000 Нови Сад. 
Ближа обавештења о конкурсу могу се добити 
од секретара школе, позивом на број: 021/423-
655, сваким радним даном у периоду од 09. 00 
до 14. 00 часова. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. 

САОБРАЋАЈНА ШКОЛА „ПИНКИ” 
21000 Нови Сад, Шумадијска 12а

1) Техничар инвестиционог / 
техничког одржавања и одржавања 

уређаја/опреме
са 50% радног времена

2) Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија

УСЛОВИ: средње образовање; знање рада на 
пословима одржавања рачунара - висок ниво 

познавања рада у Windows оперативним сис-
темима, што подразумева инсталацију опе-
ративног система, подешавања, повезивање 
додатних уређаја и инсталацију управљач-
ких програма за повезане уређаје, креирање 
резервних копија, података и чишћење од 
вируса, знање за постављање мреже рачунара 
и одржавање мреже. 

ОСТАЛО: Кандидати морају да имају: 1) одго-
варајуће образовање; 2) психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање;4) 
да имају држављанство Републике Србије и 5) 
да знају српски језик (језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад). Уз пријавни фор-
мулар, који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају краћу биогра-
фију (CV) и потребну докуметацију: 1. овере-
ну копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; 2. уверење из казнене евиденције 
МУП-а да нису осуђивани, не старије од 6 месе-
ци (оригинал или оверену копију,) и 3. уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверену копију). Доказ о знању српског 
језика, на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи се доставља само уколико обра-
зовање није стечено на српском језику. У том 
случају знање српског језика се доказује при-
лагањем 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 посло-
ве запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Кандидат који буде изабран дужан 
је да пре закључења уговора о раду достави 
уверење о психичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима. Пријаве на 
конкурс са потребном документацијом достави-
ти поштом или лично на горе наведену адресу 
школе, са назнаком „За конкурс”, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Саобраћајна школа „Пинки” 
Нови Сад, као руковалац подацима о личности, 
предузимаће све потребне техничке и орга-
низационе 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 незако-
нитих облика обраде. Пријава на конкурс мора 
садржати актуелни број фиксног и мобилног 
телефона и тачну адресу пребивалишта. Непот-
пуне или неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. 

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
21220 Бечеј, Браће Тан 1

Обавештење

Економско-трговинска школа у Бечеју оба-
вештава јавност, односно сва заинтересована 
лица, да се рок за пријаву кандидата на кон-
курс за радно место наставника енглеског јези-
ка са 89% радног времена, објављеног у листу 
„Послови” број 873 од дана 18. 03. 2020. године 

продужава 30 дана од дана престанка ванред-
ног стања, односно до 6. јуна 2020. године. Рок 
за пријаву кандидата продужава се у складу са 
Уредбом о примени рокова у управним поступ-
цима за време ванредног стања („Службени 
гласник РС”, бр. 41/20 и 43/20). 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ”
Бегеч, Краља Петра I 36

Секретар установе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове про-
писане у чл. 132, 139. и 140. 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 високо образо-
вање из области правних наука: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: а) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; б) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за кандидата није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да је државља-
нин Републике Србије; 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 
образовању; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); оригинал или овере-
ну 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 и вишег суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак за кривична дела 
за која је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но 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 одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику); доказ о поседовању лиценце за секре-
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тара (кандидат који има положен стручни испит 
за секретара, правосудни или стручни испит 
за запослене у органима државне управе или 
држвни стручни испит, сматра се да има лицен-
цу за секретара); доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду). Конкурс спроводи Конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Коми-
сија 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 надлеж-
на служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака, о чему ће кандидати 
бити благовремено обавештени. Конкурса коми-
сија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од 
8 дана од дана пријема резултата психолошке 
процене за рад са децом и ученицима. Конкур-
сна комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору кандидата 
у року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Напомена: Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Непотпуне и небла-
говремене пријаве без потребне документације, 
као и фотокопије докумената које нису оверене, 
неће се разматрати. Пријаве на конкурс доста-
вити лично или поштом на адресу школе, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса, са 
назнаком: „За конкурс за пријем у радни однос 
(навести радно место)”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе 
радним данима од 9 до 15 часова, лично или 
путем телефона: 021/2998-009. 

Наставник историје
са 60% радног времена

Наставник географије
са 60% радног времена

Наставник математике
са 66% радног времена

Наставник српског језика
са 55% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове и 
прописане у чл. 139., 140. и 142. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 
6/20) и Правилником о врсти и степену образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18 и 11/19) и то: да је стекао одгова-
рајуће високо образовање: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: а) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; б) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука;2) високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична 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 дискриминатор-
но понашање; да је држављанин Републике 
Србије; зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са 
кратком биографијом, приложити: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); оригинал или овере-
ну 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 и вишег суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак за кривична дела 
за која је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но 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 одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику); доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење доставља иза-
брани кандидат, пре закључења уговора о 
раду). Конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју именује директор школе. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор, у року од 8 дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за запо-
шљавање применом стандардизованих посту-
пака, о чему ће кандидати бити благовремено 
обавештени. Конкурса комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе и доноси решење 
о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Напоме-
на: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
без потребне документације, као и фотокопије 
докумената које нису оверене, неће се размат-
рати. Пријаве на конкурс доставити лично или 
поштом на адресу школе, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, са назнаком: „За 
конкурс за пријем у радни однос (навести рад-
но место)”. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе радним данима 
од 9 до 15 часова, лично или путем телефона 
021/2998-009. 

Наставник предметне наставе 
немачког језика

са 88% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове про-
писане у чл. 139, 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) 
и Правилником о врсти и степену образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19) и то: да је стекао одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: а) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; б) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична 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 дискриминатор-
но понашање; да је држављанин Републике 
Србије; зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са 
кратком биографијом, приложити: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); оригинал или овере-
ну 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 и вишег суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак за кривична дела 
за која је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но 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 одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику); доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење доставља иза-
брани кандидат, пре закључења уговора о 
раду). Конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју именује директор школе. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
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однос у року од 8 дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор, у року од 8 дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за запо-
шљавање применом стандардизованих посту-
пака, о чему ће кандидати бити благовремено 
обавештени. Конкурса комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе и доноси решење 
о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Напоме-
на: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
без потребне документације, као и фотокопије 
докумената које нису оверене, неће се размат-
рати. Пријаве на конкурс доставити лично или 
поштом на адресу школе, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, са назнаком: „За 
конкурс за пријем у радни однос (навести рад-
но место)“. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе радним данима 
од 9 до 15 часова, лично или путем телефона 
021/2998-009. 

ОШ „22. АВГУСТ”
21209 Буковац, Трг жртава геноцида 1

Обавештење

Обавештавамо кандидате да се рок за пријаву 
на конкурс ОШ „22. август” Буковац, објављен у 
листу „Послови” број 873 од 18. 03. 2020. годи-
не за радно место директора на мандатни пери-
од од 4 (четири) године продужава 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 вре-
ме ванредног стања („Службени гласник РС”, 
бр. 41/20 и 43/20). 

Обавештавамо кандидате да се рок за пријаву 
на конкурс ОШ „22. август” Буковац, објављен у 
листу „Послови” број 873 од 18. 03. 2020. годи-
не за радно место чистачице - 2 извршиоца и 
за радно место наставника предметне наставе 
- наставника историје са 65% радне норме и 
наставника преметне наставе - наставника био-
логије са 70% радне норме, продужава 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 вре-
ме ванредног стања („Службени гласник РС”, 
бр. 41/20 и 43/20). 

Обавештавамо кандидате да се рок за пријаву 
на конкурс ОШ „22. август” Буковац објављен у 
листу „Послови” број 873 од 18. 03. 2020. годи-
не за радно место директора на мандатни пери-
од од 4 (четири) године, продужава 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 вре-
ме ванредног стања („Службени гласник РС”, 
бр. 41/20 и 43/20). 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ” 
Каћ

Обавештење

У часопису „Послови” број 872 од 11. 03. 2020. 
године објављен је конкурс за попуњавање 
следећих радних места у Основној школи „Ђура 

Јакшић” Каћ: наставник хемије за 100% радног 
времена на неодређено време (1 извршилац); 
наставник физике за 100% радног времена на 
неодређено време (1 извршилац); чистачица 
за 100% радног времена на неодређено вре-
ме (1 извршилац). 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 кон-
курс 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: 
021/6213-015. 

У часопису „Послови” број 872 од 11. 03. 2020. 
године објављен је конкурс за попуњавање 
следећих радних места у Основној школи „Ђура 
Јакшић” Каћ: наставник хемије за 100% радног 
времена на неодређено време (1 извршилац); 
наставник физике за 100% радног времена на 
неодређено време (1 извршилац); чистачица за 
100% радног времена на неодређено време (1 
извршилац). 

У тексту конкурса наведени су услови конкур-
са, потребна документација и рокови. Дописом 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја од 12. 05. 2020. године дате су инструк-
ције о конкурсима објављеним пре или у току 
ванредног стања. У складу са инструкцијама 
рок за пријаву кандидата на конкурс продужа-
ва 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 021/6213-015. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ”

21214 Сириг, Новосадска 1

Наставник техничког и 
информатичког образовања, технике 

и технологије и информатике

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове 
прописане чл. 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” број 88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20) 
и Правилником о врсти и степену образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19) и то: да је стекао одговарајуће 
образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог с тепена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примања 
или давања мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 

правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на 
коме остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром, достављају школи. Уз пријаву на конкурс 
кандидат доставља: биографију (CV), доказ о 
одговарајућем образовању - оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању (уколико 
је кандидат завршио образовање по прописи-
ма које важе после 10. септембра 2005. дос-
тавља оверену фотокопију дипломе са мастер 
студија), уверење о држављанству Републике 
Србије, доказ из казнене евиденције МУП-а 
о неосуђиваности, уверење из суда. Доказ о 
здравственој способности доставља канди-
дат који је изабран, пре закључивања уговора 
о раду. Доказ о знању српског језика - језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи, доставља се само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику. 
Уз пријаву кандидат доставља оригинале или 
оверене копије докумената, не старије од шест 
месеци. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве на кон-
курс слати на адресу: ОШ „Данило Зеленовић”, 
21214 Сириг, Новосадска 1. Контакт телефон: 
021/849-018. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узимати у разматрање. 

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове 
прописане чл. 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” број 88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20) 
и Правилником о врсти и степену образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19) и то: да је стекао одговарајуће 
образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог с тепена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
рансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примања 
или давања мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на 
коме остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
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тарства просвете, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром, достављају школи. Уз пријаву на конкурс 
кандидат доставља: биографију (CV), доказ о 
одговарајућем образовању - оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању (уколико 
је кандидат завршио образовање по прописи-
ма које важе после 10. септембра 2005. дос-
тавља оверену фотокопију дипломе са мастер 
студија), уверење о држављанству Републике 
Србије, доказ из казнене евиденције МУП-а 
о неосуђиваности, уверење из суда. Доказ о 
здравственој способности доставља кандидат 
који је изабран пре закључивања уговора о 
раду. Доказ о знању српског језика - језика на 
којем се изводи образовно васпитни рад у шко-
ли, доставњља се само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику. 
Уз пријаву кандидат доставља оригинале или 
оверене копије докумената, не старије од шест 
месеци. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве на кон-
курс слати на адресу: ОШ „Данило Зеленовић”, 
21214 Сириг, Новосадска 1. Контакт телефон: 
021/849-018. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узимати у разматрање. 

ОШ „МАРИЈА ТРАНДАФИЛ”
21203 Ветерник, Паунова 14

Обавештење о продужењу рока за 
подношење пријава на конкурс

Продужава се рок за подношење пријава на 
конкурс за пријем у радни однос на неодређе-
но време расписан у публикацији НСЗ „Посло-
ви” дана 11. 03. 2020. године за следећа радна 
места:

1. Наставник разредне наставе - 1 извршилац, 
на неодређено радно време са пуним радним 
временом (100%)
2. Наставник у продуженом боравку - 1 извр-
шилац, на неодређено радно време са пуним 
радним временом (100%)
3. Наставник предметне наставе - математика 
- 1 извршилац на неодређено радно време са 
пуним радним временом (100%)
4. Наставник предметне наставе - српски језик 
- 1 извршилац, на неодређено радно време са 
пуним радним временом (100%)
5. Дипломирани економиста за финансијско-ра-
чуноводствене послове - 1 извршилац на 
неодређено радно време са пуним радним вре-
меном (100%)
6. Чистачица - 2 извршиоца, на неодређе-
но радно време са пуним радним временом 
(100%). 

Имајући у виду да је током периода пред-
виђеног за подношење пријава кандидата на 
објављени конкурс школе ступила на снагу 
Одлука о проглашењу ванредног стања („Служ-
бени гласник РС” број: 29/20), конкурс је пре-
кинут, те су за подношење пријаве преостала 
3 дана. 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 престан-
ка ванредног стања, односно до 06. јуна 2020. 
године. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„АЛЕКСА ШАНТИЋ” 

Вајска

Обавештење „Основна школа „Алекса Шан-
тић” Вајска је дана 11. 03. 2020. године у листу 
„Послови” објавила конкурс за радно место 
Наставник предметне наставе - Енглески језик 
и Наставник предметне наставе - немачки 

језик на неодређено време с непуним радним 
временом, 77,78% од пуног радног времена. С 
обзиром да је 15. марта 2020. године прогла-
шено ванредно стање, овим путем у складу са 
Инструкцијом Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја број 610-00326/2020-04 од 
12. 05. 2020. године, објављујемо да се рок за 
пријаву кандидата продужава до 06. јуна 2020. 
године, тако да је за пријаву на поменути Кон-
курс остало још 17 дана, односно закључно са 
06. јуном 2020. године. Основна школа „Алекса 
Шантић” Вајска је дана 11. 03. 2020. године 
у листу „Послови” објавила конкурсза радно 
место Наставник предметне наставе-Енглески 
језик и Наставник предметне наставе-немачки 
језик на неодређено време с непуним радним 
временом, 77,78% од пуног радног времена. С 
обзиром да је 15. марта 2020. године прогла-
шено ванредно стање, овим путем у складу са 
Инструкцијом Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја број 610-00326/2020-04 од 
12. 05. 2020. године, објављујемо да се рок за 
пријаву кандидата продужава до 06. јуна 2020. 
године, тако да је за пријаву на поменути Кон-
курс остало још 17 дана, односно закључно са 
06. јуном 2020. године. 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2. 

Једног наставника (сва звања) за 
ужу научну област Медијевистика 

(Национална историја средњег века)

Једног наставника (сва звања) 
за ужу научну област Историја 

модерног доба (Национална 
историја XX века, Методика наставе 

историје)

Једног наставника за ужу научну 
област Класичне науке (Класични 

језици и Античка култура)

Једног асистента за научну област 
Историја модерног доба (Методика 

наставе историје и Национална 
историја XX века)

Једног наставника (сва звања) за 
ужу научну област Комуникологија

Једног наставника (сва звања) за 
ужу научну област Психологија (за 

предмете из области статистике 
у психологији и примене 

информационих технологија у 
психологији)

Једног наставника (сва звања) за 
ужу научну област Русистика

Једног наставника (сва звања) за 
ужу научну област Русистика

Једног наставника (сва звања) за 
ужу научну област Српски језик и 

лингвистика

Једног наставника (сва звања) за 
ужу научну област Српски језик и 

лингвистика

Једног лектора за ужу научну област 
Културе у контакту

УСЛОВИ: Потребна документација: 1. Наставни-
ка (сва звања)-универзитетски професор: овере-

ну фотокопију дипломе о завршеним основним, 
мастер (магистарских) и докторским студијама/
диппломе о стеченом научном називу доктора 
наука; биографију састављену на основу упит-
ника који се може преузети са веб сајта Факул-
тета http://www.uns.ac.rs/index. php/univerzitet/
dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje (подаци о 
кандидату пријављеном на конкурс за избор у 
звање наставника Универзитета) у папирном 
облику и на цд-у; податке о досадашњем раду; 
списак стручних и научних радова као и саме 
радове (у папирном или електронском обли-
ку на цд-у); друге прилоге којим се доказује 
испуњеност услова за избор у звање наставни-
ка, а који су предвиђени Правилником о бли-
жим минималним условима за избор у звања 
наставника Универзитета у Новом Саду http://
www.uns.ac.rs/index. php/univerzitet/dokumenti/
send/35-pravilnici-2/236-pr-vilni-blizi-ini-lni-usl-vi-z-
izb-r-u-zv-nj-n-s-vni, 2. Асистент: оверену фото-
копију дипломе о завршеним основним и мастер 
студијама или магистарским студијама, потврду 
да су уписани на докторске студије или потврду 
да је тема докторске дисертације одобрена (за 
кандидате који завршвају докторат по раније 
важећим прописима); биографију састављену 
на основу упитника који се може преузети са 
веб сајт Факултета http://www.ff.uns.ac.rs/sr/
fakultet/organi-fakulteta/izborno-vece у папирном 
облику и на цд-у. (Извештај о пријављеним кан-
дидатима за избор у звање сарадника. Кандидат 
попуњава податке од II до VII); податке о доса-
дашњем раду; списак стручних и научних радо-
ва као и саме радове. 3. Лектор: оверену фото-
копију дипломе о завршеним основним и мастер 
студијама или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом високом образовању из одговарајуће 
области према раије важећим прописима; био-
графију састављену на основу упитника који се 
може преузети са веб сајт Факултета (www.ff. 
uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_referata, 
извештај за избор у звање сарадника) у папир-
ном облику и на цд-у; податке о досадашњем 
раду; списак стручних и научних радова као и 
саме радове. Ближи услови за избор у звање 
наставника одређени су члановима 123-128 
Статута Филозофског факултета, Правилником о 
ближим минималним условима за избор у звања 
наставника Универзитета у Новом Саду http://
www.uns.ac.rs/index. php/univerzitet/dokumenti/
send/35-pravilnici-2/236-pr-vilni-blizi-ini-lni-usl-vi-
z-izb-r-u-zv-nj-n-s-vni и Статутом Универзитета 
у Новом Саду. Ближи услови за избор у звање 
сарадника одређени су члановима 129-132 Ста-
тута Филозофског факултета. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања у листу 
Послови. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве са дока-
зима о испуњавању услова доставити на адресу: 
Филозофски факултет Нови Сад, ул. Др Зорана 
Ђинђића бр. 2. 

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
21420 Бач, Школска 1

Наставник физичког васпитања
са 70% радног времена

Наставник стручних предмета и 
практичне наставе (технолог)

Наставник стручних предмета и 
практичне наставе (механизатор)

Наставник стручних предмета и 
практичне наставе (воћарство и 

виноградарство)

Шеф рачуноводства
са 50% радног времена
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УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, предвиђених Законом о раду, 
кандидат мора испуњавати и посебне усло-
ве прописне у члану 139., 140. и 141. Закона 
о основама система образовање и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18, 10/19 и 
6/20) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Пољопривреда, производња 
и прерада хране („Сл. гласник РС број – Про-
светни гласник”, бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017, 
13/2018 и 2/2020). Наставник физичког васпи-
тања: професор физичког васпитања; дипло-
мирани педагого физичке културе; професор 
физичке културе; професор физичког васпи-
тања; дипломирани тренер са назнаком спорт-
ске гране; професор физичког васпитања; 
дипломирани организатор спортске рекреа-
ције; професор физичког васпитања - дипло-
мирани кинезитерапеут; дипломирани про-
фесор физичког васпитања и спорта- мастер; 
мастер професор физичког васпитања и спор-
та; мастер професор физичког васпитања и 
кинезитерапије. Наставник стручних предмета 
и практичне наставе (технолог): дипломирани 
инжењер технолог, одсек органско-технолошки, 
група: дипломирани инжењер технолог, одсек 
органско-технолошки груп: биотехнолошка; 
дипломирани инжењер технолог, одсеци био-
хемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско 
и биохемијско инжењерство или биохемијско 
инжењерство и биотехнологија; дипломира-
ни инжењер технолог, одсек прехрамбено 
инжењерство, смерови угљенохидратна храна, 
угљенохидратна и сточна храна или микробио-
лошки процеси; дипломирани инжењер техно-
лог, смерови угљенохидратне хране или микро-
биолошки процеци; дипломирани инжењер 
технолог, смер биохемијско и прехрамбено 
инжењерство; дипломирани инжењер техно-
логије хемијског и биохемијског инжењерства; 
дипломирани инжењер технологије исхране; 
дипломирани инжењер технологије врења; 
дипломирани инжењер прехрамбене техноло-
гије биљних производа; дипломирани инжењер 
пољопривреде за технологију конзервирања и 
врења; дипломирани инжењер пољопривреде 
за технологију ратаских производа; дипломи-
рани инжењер пољопривреде за технологију 
биљних произивода; мастер инжењер техноло-
гије, претходно заваршене основне академске 
студије на стугијском програму:Биохемијско 
инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбе-
но инжењерство или Прехрамбена техноло-
гија; мастер инжењер технологије, претходно 
завршене основне академске студије на одсе-
ку Прехрамбена технологија; мастер инжењер 
пољопривреде, претходно завршене основне 
академске студије на одсекку Прехрамбена 
технологија на модулима: Технологија конзер-
висања и врења; Технологија конзервисања и 
врења; Технологија ратаских производа или 
Управљање безбедношћу и квалитетом у про-
изводњи хране; дипломирани инжењер тех-
нолог, одсек органско-технолошки, група:био-
технолошка; дипломирани инжењер технолог, 
одсеци: прехрамбено инжењерство, биохе-
мијско инжењерство, биохемијско и прехбрам-
бено инжењерство, хемијско и биохемисјко 
инжењерство или биохемијско инжењерство и 
биотехнологија; ипломирани инжењер техно-
лог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови 
угљенохидрантна храна и микробиолошки про-
цеци; дипломирани инжењер технологије, сви 
одсеци или смерови осим текстилног; дипло-
мирани инжењер технологије исхране; дипло-
мирани инжењер технологије врења; дипло-
мирани инжењер прехрамбене технологије 
анималних производа; дипломирани инжењер 
прехрамбене технологије биљих производа;-
дипломирани инжењер прехрамбене техноло-
гије; дипломирани инжењер пољопривреде за 

технологију конзервирања и врења; дипломи-
рани инжењер пољопривреде за технологију 
ратарских производа; дипломирани инжењер 
за технологију сточних производа; дипломи-
рани инжењер пољопривреде за техологију 
анималних производа; дипломирани инжењер 
пољопривреде за техологију биљних произво-
да; мастер инжењер технологије, претходно 
завршене осовне академске студије на студијс-
ком програму: Биохемијско инжењерство, Био-
технологијеа, Прехрамбено инжењерство или 
Прехрамбена технологија; мастер инжењер 
технологије, претходно завршене осовне ака-
демске студије на одсеку Прехрамбена техно-
логија; мастер инжењер пољопривреде, прет-
ходно завршене осовне академске студије на 
одсеку Прехрамбена технологија на модулима: 
Технологија анималних производа; Технологија 
конзервисања и врења; Технологија ратарских 
производа или Управљање безбедношћу и ква-
литетом у производњи хране. Наставник струч-
них предмета и практичне наставе (механиза-
тор): дипл. инж. пољопривреде за одржавање 
и експлоатацију механизације у пољопривреди; 
дипл. инж. пољопривреде за пољопривредну 
техникук; дипл. инж. пољопривреде, смерови 
механизацје, пољопривредна техника, општи 
или пољопривредна техника и рационализа-
ција; дипл. машнски инжењер за машинске кон-
струкције и механизацију, усмерење пољоприв-
редно машинство; дипл. машински инжењер 
за аутоматско управљање (са изборним про-
грамом пољопривредне машине); мастер инж. 
пољопривреде, претходно завршене основне 
академске студије на одсеку: Пољопривредна 
техника. Наставник стручних предмета и прак-
тичне наставе (воћарство и виноградарство): 
дипл. инж. пољопривреде за одржавање и 
експлоатацију механизације у пољопривреди; 
дипл. инж. пољопривреде за пољопривредну 
технику; дипл. инж. пољопривреде, смерови, 
механизације, пољопривредна техника, општи 
или пољопривредна техника и рационали-
зација; дипл. машински инжењер за машин-
ске конструкције и механизацију, усмерење 
пољопривредно машинство; дипл. машински 
инжењер за аутоматско управљање (са избор-
ним програмом пољопривредне машине);) мас-
тер инж. пољопривреде, претходно завршене 
осовне академске студије на одсеку: Пољоприв-
редна техника; дипл. инж. пољопривреде за 
ратарство; дипл. инж. пољопривреде за ратар-
ство и повртарство; дипл. инж. пољопривреде, 
смерови ратарство-повртарство, општи или 
хортикултура; дипл. инж. пољопривреде, одсе-
ци или смерови:ратарски и воћарско виногра-
дарски; дипл. инж. пољопривреде за воћарство 
и виноградарство; дипл. инж. пољопривреде 
за хортикултуру; дипл. инж. пољопривреде 
за мелиорације; дипл. инж. пољопривреде за 
мелиорације земљишта; дипл. инж. пољоприв-
реде - мелиоратор; дипл. инж. пољопривре-
де; дипл. инж. пољопривреде за воћарство и 
виноградарство; дипл. инж. пољопривреде, 
одсек или смер воћарско-виноградарски; мас-
тер. инж. пољопривреде, претходно завршене 
основне академскестудије на одсеку: Воћар-
ство и виноградарство. -дипл. инж. пољоприв-
реде за ратарство; дипл. инж. пољопривреде 
за ратарство; дипл. инж. пољопривреде, сме-
рови ратарство-повртарство, општи или хор-
тикултура; дипл. инж. пољопривреде, одсеци 
или смерови:ратарски и воћарско виноградар-
ски; дипл. инж. пољопривреде за хортикул-
туру; дипл. инж. пољопривреде за заштиту 
биља и прехтрамбених производа; дипл. инж. 
пољопривреде, смер заштита биља; дипл. инж. 
пољопривреде, смер или одсек за заштиту 
биља; дипл. инж. агрономије; мастер инжењер 
пољопривреде, претходно завршене основне 
академске студије на одсецима Татарство и 
повртарство, Воћарство и виноградарство, 
Хортикултура, Фитомедицина или Мелиора-

ције. Шеф рачуноводства:- завршен економски 
факултет, вишу или средњу економску (финан-
сијску) школу и да није кажњавано за кривич-
на дела која га чине неподобним за обављање 
послова из области рачуноводства. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити сле-
деће документе: доказ о одговарајућој струч-
ној спреми-оверена фотокопија; уверење о 
држављанству Републике Србије - не старије 
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; 
доказ о неосуђиваности. Изабрани кандидат 
доставља уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима пре закључења уговора о раду. 
Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна Служба за 
послове запошљавања. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања огласа. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
”ПЕТЕФИ ШАНДОР”

2100 Нови Сад, Боре Продановића 15а 

1. Наставник математике

2. Наставник математике
са нормом од 66% од пуног радног 

времена

3. Наставник биологије
са нормом од 60% од пуног радног 

времена

4. Наставник технике и технологије/ 
техничко и информатичко 

образовање на мађарском и српском 
наставном језику

са нормом од 80% од пуног радног 
времена

5. Наставник грађанског васпитања
са нормом од 50% од пуног радног 

времена

6. Наставник мађарског језика са 
елементима националне културе 
са нормом од 40% од пуног радног 

времена на одређено време у трајању  
до једне (1) године

УСЛОВИ: за радна места од 1. до 6. кандидат 
је дужан да испуни следеће услове: УСЛОВИ: 
Кандидати треба да испуњавају све законом 
утврђене услове за заснивање радног односа, 
сагласно члану 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/18 - др. закони 10/2019: 1. да 
имају одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140 , 142 И 144 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019 од 15. 8. 2019); 2. да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, 3. да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених, међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
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ном утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
држављанство Републике Србије; 5. да знају 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. 7. Радник на одржавању 
хигијене - 4 извршиоца са нормом од 100% на 
неодређено време. 

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају све 
законом утврђене услове за заснивање рад-
ног односа сагласно члану 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (Сл. 
Гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 
10/2019: 1. да има доказ о завршеној основном 
образовању; 2. да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених, међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. држављанство 
Републике Србије; 5. да знају српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат који буде изабран у ужи избор, 
у року од осам дана упућује се на проверу пси-
хофизичких способности за рад са децом и 
ученицима, коју врси надлежна служба запо-
шљавања. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима. Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси ресење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатом. Уз пријаву доставити: 
попуњен пријавни формулар који се може наћи 
на званичној страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; биографију; 
диплому као доказ о стручној спреми; доказ 
о држављанству; уверење надлежног органа 
да кандидат није осуђиван за дела из члана 
139. став 1 тачка 3. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; доказ да зна срп-
ски језик уколико диплома није стечена на том 
језику. Лекарско уверење којим се доказује 
психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом доставља се пре закључења 
уговора о раду са изабраним кандидатом. Сва 
документа могу бити достављена и у неовере-
ним копијама, али не смеју бити старија од 6 
месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве на оглас 
достављати поштом или лично у затвореним 
ковертама у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа, са назнаком „За конкурс”, са нази-
вом радног места за које се конкурише. Захтев 
се подноси на адресу: Основна школа Петефи 
Шандор Боре Продановића 15а 21000 НОВИ 
САД за оглас. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана оглашавања. 

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЂУРА ФИЛИПОВИЋ”

26229 Плочица, Светог Саве 1
тел. 013/757-011

e-mail: skolaplocica@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 „Ђура Филиповић” Плочица, 
објављен дана 04. 03. 2020. године у Нацио-
налној служби за запошљавање- публикација 
„Послови”, за пријем у радни однос на период 
од 4 године, за радно место: директор. 
2. Рок за подношење пријава на конкурс из тач-
ке 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 „МОША ПИЈАДЕ”
26233 Иваново, 29. новембра 56-58

Наставник разредне наставе  
у продуженом боравку

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 
06/2020, даље Закон) као и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016) и 
то: да има одговарајуће високо образовање, 
1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарнестудије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. 09. 2005. године; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном 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 родоскрнавјење, 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; и зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са 
кратком биографијом, приложити: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; уверење о држављан-
ству 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-

народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (не 
старији од шест месеци); доказ о знању српског 
језика и језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад у школи (доказ доставља кан-
дидат само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику); доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду). НАПОМЕНА: У 
складу са чланом 154. и 155. Закона о основа-
ма система и образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. 
закон, 10/2019 и 06/2020), кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве као и фотокопије докумената 
које нису оверене од стране надлежног органа, 
неће се разматрати. Пријаве на конкурс доста-
вити лично или поштом на адресу школе: ОШ 
„Моша Пијаде”, 29. новембра 56-58, 26233 Ива-
ново, у року од 8 (осам) дана од дана објављи-
вања конкурса, с назнаком „за конкурс”. 

ОСНОВНА ШКОЛА „МОША ПИЈАДЕ”
26233 Иваново, 29. новембра 56-58

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат који се пријављује на наве-
дени конкурс, треба да испуњава услове пропи-
сане чланом 140. став 1. и 2, чланом 122. и 139. 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. бр. 88/2017, 
27/2018. -др. Закон и 10/2019) и Правилником о 
ближим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
108/2015) тј. да има одговарајуће високо обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. да има доз-
волу за рад наставника, педагога или психолога 
(лиценца или стручни испит), - да има обуку 
и положен испит за директора установе (иза-
брани кандидат је дужан да положи испит за 
директора у законом прописаном року), - да 
има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања, да има има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављаљње 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
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заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, да није правноснажно 
одуђен за привредни преступ у вршењу раније 
дужности, да има држављанство Републике 
Србије, да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат за директора 
не може да оствари предност приликом избо-
ра ако је у току избора утврђено да је против 
њега 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 кри-
вична дела из става 4. члана 7. Правилника о 
ближим условима за избор директора устано-
ва образовања и васпитања. Уз пријаву канди-
дат подноси следеће доказе: CV (биографске 
податке), оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању, оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту 
(дозволи за рад), потврду о раду у установи на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања са подацима о 
пословима и задацима које је обављао - ориги-
нал или оверена копија, уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (подноси се пре закључења 
уговора о међусобним правима и обавезама 
директора), уверење о држављанству РС - ори-
гинал или оверена копија (не старије од шест 
месеци), уверење надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак и 
да није покренута истрага, уверење издато од 
надлежне полицијске управе о казненој евиден-
цији за кривична дела из члана 139. став 1. тач-
ка 3) Закона о основама система образовања 
и уверење Привредног суда да кандидат није 
правноснажно одуђен за привредни преступ у 
вршењу раније дужности (сва три уверења не 
старија од шест месеци), извод из матичне књи-
ге рођених (нови образац са холограмом) - ори-
гинал или оверена копија, фотокопија важеће 
личне карте или очитану биометријску личну 
карту; доказ да кандидат зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - српски 
језик - у обавези су да доставе само кандидати 
који образовање нису стекли на српском јези-
ку, а доказује се потврдом одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика (оригинал или оверена 
фотокопија), предлог програма рада директора 
школе за мандатни период, евентуалне прилоге 
којима доказује своје стручне, организацијске, 
педагошке и друге способности, Пријава која 
не садржи доказ о обуци и положеном испиту 
за директора сматраће се потпуном а изабрани 
кандидат ће бити у обавези да у законском року 
положи испит за директора. Осим утврђивања 
испуњености услова за избор директора, Коми-
сија за избор директора цени доказ о резултату 
стручно педагошког надзора у раду кандида-
та (потребно је приложити извештај просвет-
ног саветника). Уколико се на конкурс пријави 
кандидат који је претходно обављао дужност 
директора школе, дужан је да достави резулта-
те стручно педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања, ако су извршени за 
време док је кандидат био директор установе. 
Сви докази се прилажу у оригиналу или ове-
реним копијама. Пријава на конкурс, са дока-
зима о испуњавању услова, доставља се лично 
или поштом на адресу Основне школе „Моша 
Пијаде”, 29. новембра 56-58, 26233 Иваново, 
Панчево, са назнаком „Конкурс за директора”, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Ближа 
обавештења могу се добити у Секретаријату 
школе и путем телефона број 013/629 -106. 

МАШИНСКА ШКОЛА - ПАНЧЕВО 
26000 Панчево, Браће Јовановића 103 

Конкурс за пријем у радни однос на неодређено 
време објављен у часопису „Послови”, број 872, 
дана 11. 03. 2020. године, наставља се тако 
што се рок за пријаву кандидата продужава за 
30 дана од дана престанка ванредног стања, 
односно рок за пријаву кандидата истиче 06. 
06. 2020. године. Пријаве кандидата које су 
пристигле до момента проглашења ванредног 
стања, узеће се у разматрање. 

ОШ „БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО”
26000 Панчево, Шандора Петефија 33-35 

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр, 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
6/2020), односно да има стечено одговарајуће 
образовање, завршену основну школу; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћајаи против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: За наведено радно место кандидат уз 
пријавни формулар преузет са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја треба да достави: 1. крат-
ку биографију, 2. доказ о одговарајућем обра-
зовању (оригинал или оверена фотокопија све-
дочанства о завршеном основном образовању и 
васпитању). 3. доказ да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела наведена 
у условима, које издаје надлежна полицијска 
управа МУП-а (оригинал или оверена фото-
копија), 4. извод из матичне књиге рођених 
Републике Србије (оригинал или оверена фото-
копија), 5. уверење о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал или оверена фотокопија) 
6. доказ о знању српског језика, као језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад у шко-
ли (доставља се само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику) и 
фотокопију личне карте. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће 
доставити пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. 
Пријаве и документацију достављати у затворе-
ној коверти, лично или поштом на горе наведену 
адресу школе, са назнаком: „За конкурсну коми-
сију”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Ближе информације о конкурсу 
се могу добити на број телефона: 013/348-080. 

ОШ „СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ” 
26000 Панчево, Браће Јовановића 75

Наставник предметне наставе - 
математика

Наставник предметне наставе - 
математика

са 66,66% радног времена  
 (непуна норма)

Наставник предметне наставе - 
техника и технологија
са 60% радног времена  

 (непуна норма)

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање: одго-
варајуће образовање - наставника предмет-
не наставе: одговарајуће високо образовање 
прописано је 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, 10/2019 и 6/2020, даље 
Закон) 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, 11/2019 и 
2/2020): 1) студије другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарнестудије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. 09. 2005. године; одговарајуће 
образовање - шеф рачуноводства: Одгова-
рајуће високо образовање у области еконо-
мије прописано чланом 14. и 23. Правилника 
о организацији и систематизацији послова у 
ОШ „Стевица Јовановић” Панчево и чланом 
139. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/2020, даље Закон) и то: 
1) студије другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) или - 
високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. 09. 2005. године; 2) студије првог степена 
(основне академске студије, струковне студије, 
специјалистичке струковне студије) у трајању 
од три године, по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или - више образовање, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године односно, 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 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полнеслободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: У складу са чланом 154. кандидати 
попуњавају пријавни формулар са званичне 
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интернет странице Министарства просвете, 
наке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Сваки кан-
дидат који учествује на конкурсу дужан је да 
достави: 1. попуњен пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; 2. потписану 
пријаву на конкурс са кратком биографијом; 3. 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању; 4. уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена фотокопија не старије од шест месе-
ци); 5. извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија); 6. доказ о нео-
суђиваности-извод из казнене евиденције, који 
издаје МУП Србије (не старији од шест месеци); 
7. доказ о знању српског језика и језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад у школи 
(осим кан¬дидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на том језику, пошто се сматра да 
они познају језиик на којем се изводи образо-
вано-васпитни рад); 8. 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: Сви докази прилажу се у оригина-
лу или овереној фотокопији. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија, коју именује директор 
школе. Кандидати који буду иизабрани у ужи 
избор, биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени на бројеве телефона које су наве-
ли у својим пријавама. Разговор са канидатима 
ће се обавити у просторијама школе, а о месту 
и времену ће бити благовремено обавештени. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве на конкурс доставити на 
адресу: ОШ „Стевица Јовановић” Панчево, 
Браће Јовановића 75, у року од 8 (осам) дана 
од дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви”, са назнаком „За конкурс”. 

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ”
26000 Панчево, Пастерова 2

Наставник здравствене неге
4 извршиоца

Наставник физичког васпитања
са 75% радног времена

Спремачица

УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање 
радног односа: 1 психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са ученицима, 2 да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злчос-
тављање малолетног лица или родоскрвњење, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 3 држављанство Републи-
ке Србије 4 знање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, кандидати морају да 
испуне и посебни услов у смислу одговарајућег 
образовања и то: за радно место број 1: виша 
медицинска сестра - техничар; струковна меди-

цинска сестра;- организатор здравствене неге; 
специјалиста струковна медицинска сестра; 
дипломирана медицинска сестра; мастер меди-
цинска сестра; виша медицинска сестра општег 
смера; виша медицинска сестра интернистич-
ког смера; виша медицинска сестра хируршког 
смера; виши медицински техничар; дипломи-
рани организатор здравствене неге; дипломи-
рани организатор здравствене неге - мастер; 
мастер организатор здравствене неге; мастер 
професор предметне наставе (претходно завр-
шене основне академске студије у области 
здравства). За радно место под бр. 2: профе-
сор физичког васпитања; дипломирани педагог 
физичке културе; професор физичке културе; 
професор физичког васпитања - дипломирани 
тренер са назнаком спортске гране; професор 
физичког васпитања - дипломирани организа-
тор спортске рекреације; професор физичког 
васпитања - дипломирани кинезитерапеут; - 
дипломирани професор физичког васпитања и 
спорта - мастер; дипломирани професор физич-
ког васпитања кинезитерапије - мастер; мастер 
професор физичког васпитања и спорта; мас-
тер професор физичког васпитања и кинези-
терапије. За радно место под бр. 3: завршена 
основна школа. Заинтересовани кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним формуларом 
достављају Школи. Адреса на којој се налази 
формулар: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc. Потребна докумантација: доказ о испуње-
ности услова одговарајућег образовања и 
држављанства, доказ да није осуђиван (тачка 
2. услова), док се доказ о испуњености услова 
психичке, физичке и здравствене способности 
подноси пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве са потребном документацијом 
слати искуључиво на адресу: Медицинска шко-
ла „Стевица Јовановић” 26000 Панчево, Пасте-
рова 2. 

ОСНОВНА ШКОЛА „3. ОКТОБАР” 
26361 Локве

Радник за одржавање хигијене - 
спремач

УСЛОВИ: Кандидат за ово радно место треба да 
испуњава следеће услове: има завршено основ-
но образовање, има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; има држављанство Републике Србије; није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног 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 конкурс канди-
дат доставља: одштампани пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, као и 
краћу биографију. Остала потребна докумен-
тација доставаља се у оригиналу или овереној 
копији не старијој од 6 месеци: 1. доказ о завр-
шеном основном образовању (оверена копија); 
2. извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену копију не старија од 6 месеци); 3. 

доказ о држављанству Републике Србије (ори-
гинал или оверену копију не старија од 6 месе-
ци); 4. доказ о неосуђиваности правноснажном 
пресудом за поменута кривична дела и непо-
стојању дискриминаторног понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са законом (не 
старије од 6 месеци); 5. доказ о знању српског 
језика уколико основно образовање и васпи-
тање није стечено на српском језику; 6. копију 
личне карте. Лекарско уверење о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима, доставља се пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Конкурсна коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос, у року од осам (8) дана 
од дана истека рока за пријем пријава и канди-
дати који су изабрани у ужи избор, у року од 
осам (8)дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна Национална служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам (8) дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима. Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос и доноси решење о избо-
ру кандидата у року од осам (8)дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом кандидати достављају 
на адресу: Основне школе „3. октобар”, 26361 
Локве, Лењинова 95, са назнаком „За конкурс - 
спремач”. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити на телефон: 013/646-155 или 060/24-
42-463. 

ПУ „БАМБИ” ОПОВО 
26204 Опово, Бориса Кидрича 10б 

Поновно расписивање конкурса за избор

Директора
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава сле-
деће услове из члана 139 и члана 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 и 10/19), у даљем 
тексту: Закон. А) 1) има одговарајуће образо-
вање; 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. 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. Б) Као и да је стекло одгова-
рајуће високо образовање: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
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рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из става 
1 тачка 1) подтачка (2) члана 140 Закона мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајуће 
предмете, односно групу предмета. Изузетно, 
наставник и васпитач јесте и лице са стече-
ним 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: одговарајуће образовање из члана 
140 став 1 и 2 Закона за васпитача или струч-
ног сарадника, дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе најмање 8 година 
рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Дужност директора предшколске уста-
нове може да обавља лице које има: Одгова-
рајуће образовање из члана 140 став 3 Закона, 
за васпитача, дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање 10 годи-
на рада у предшколској установи на пословима 
васпитања и образовања након стеченог одго-
варајућег образовања. Изабрани директор који 
нема положен испит за директора, дужан је да 
га положи у року од 2. године од дана ступања 
на дужност. Документација која се прилаже као 
копија мора бити оверена код нотара. Канди-
дат је у обавези да уз пријаву достави: ове-
рену копију дипломе о стеченом образовању; 
доказ о поседовању лиценце за рад; доказ о 
раду од најмање осам или десет година рада на 
пословима васпитања и образовања након сте-
ченог образовања; уверење да кандидат није 
осућиван; уверење о држављанству Републикр 
Србије - не старије од шест месеци. Кандидат 
који је предходно обављао послове директора 
у обавези је да достави доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновањаустанове. Кандидат је у 
обавези да достави биографију са кратким пре-
гледом кретања у служби и предлогом програ-
ма рада директора установе. Директор се бира 
на период од 4 године. 

ОСТАЛО: Пријава са потребном документацијом 
подноси се у затвореној коверти са назнаком: 
Конкурс за директора предшколске установе 
„Бамби”, на адресу: Бориса Кидрича 10б, 26204 
Опово. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања у часопису „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узимати у разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА
”ДУШАН ЈЕРКОВИЋ”
26320 Банатски Карловац

1. Наставник физичког васпитања

2. Наставник математике

УСЛОВИ: 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 у складу са чланом 
139. и 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС 

„бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) 
- на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковн студије, специја-
листичке академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године, на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них 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), односно да је:

Под тачком 1: 1. професор физичког васпи-
тања, 2. професор физичке културе, 3. дипло-
мирани педагог физичке културе, 4. професор 
физичког васпитања - дипломирани тренер са 
назнаком спортске гране, 5. професор физичког 
васпитања - дипломирани организатор спортске 
рекреације, 6. професор физичког васпитања 
-дипломирани кинезитерапеут, 7. дипломирани 
професор физичког васпитања и спорта, 8. мас-
тер професор физичког васпитања и спорта, 9. 
мастер професор физичког васпитања и кине-
зитерапије, 10. професор физичког васпитања 
и спорта, 11. мастер физичког васпитања и 
спорта, 12. професор спорта и физичког васпи-
тања, 13. професор спорта и физичке културе, 
14. мастер професор предметне наставе (прет-
ходно завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет. 

Под тачком 2: 1) професор математике, 2) 
дипломирани математичар, 3) дипломирани 
математичар за теоријску математику и приме-
не, 4) дипломирани математичар за рачунар-
ство и информатику, 5) дипломирани матема-
тичар - информатичар, 6) професор математике 
и рачунарства, 7) дипломирани математичар за 
математику економије, 8) професор информа-
тике - математике, 9) дипломирани математи-
чар - астроном, 10) дипломирани математичар 
- примењена математика, 11) дипломирани 
математичар - математика финансија (са избор-
ним предметом Основи геометрије), 12) дипло-
мирани информатичар, 13) мастер матема-
тичар, 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 професор математике-мастер, 
20) дипломирани математичар - мастер, 21) 
дипломирани инжењер математике - мастер (са 
изборним предметом Основи геометрије), 22) 
дипломирани математичар - професор мате-
матике, 23) дипломирани математичар - тео-
ријска математика, 24) дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи 
геометрије), 25) професор хемије - математи-
ке, 26) професор географије - математике, 27) 
професор физике - математике, 28) професор 
биологије - математике, 29) професор мате-
матике - теоријско усмерење, 30) професор 
математике - теоријски смер, 31) дипломирани 
математичар и информатичар, 32) дипломи-
рани математичар-механичар, 33) мастер про-
фесор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломира-
ни-мастер треба да имају завршене основне 
академске студије на студијским програмима 
из области математике или примењене мате-
матике (са положеним испитом из предмета 
геометрија или основи геометрије) или двопре-
дметне наставе математике и физике односно 
математике и информатике; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 

од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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. Кандидати попуњавају пријемни фолмулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и зајед-
но са одштампаним пријемним формуларом 
достављају установи у оригиналу или овереном 
препису/фотокопији и следећу документацију: 
1) извод из матичне књиге рођених; 2) уверење 
о држављанству не старије од шест месеци; 3) 
диплому или уверење о стеченом одговарајућем 
образовању; 4) лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани-мастер у 
обавези су да доставе диплому или уверење о 
завршеним основним академским студијама. 5) 
Доказ о поседовању образовања из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено 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 издат од 
стране одговарајуће високошколске установе, 
односно уверење или други одговарајући доку-
мент о положеном испиту из педагогије и пси-
хологије у току студија или доказ о положеном 
стручном испиту односно о положеном испиту 
за лиценцу. Кандидат који нема образовање 
из тачке 5. обавезан је да га стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Кандидат који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из горе 
наведених дисциплина. 6) Уколико кандидат 
није стекао средње, више или високо образо-
вање на српском језику у обавези је да достави 
доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве. 7) Доказ о неосуђиваности (прибавља се у 
надлежној полицијској управи). Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способ-
ностима за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) подноси изабрани кандидат по конач-
ности одлуке о избору кандидата, а пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Додатне информације 
могу се добити на телефон:013/651-227. Прија-
ве на конкурс са траженом документацијом 
могу се поднети лично или поштом на адресу: 
ОШ „Душан Јерковић”, Банатски Карловац, Ж. 
Зрењанина 36. 

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ПАЈА МАРГАНОВИЋ“

26000 Панчево, Ослобођења 25

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице 
које испуњава услове прописане чланом 139. 
и чланом 140. став 1 и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања, то јест да: 
1. има одговарајуће образовање: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: а) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одог-



   |  Број 883 | 27.05.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs210 

Наука и образовање

варајући предмет односно групе предмета; б) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из ста-
ва 1. тачка 1. подтачка 2. овог члана мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. 2. има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајаљу од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиње у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није у складу са зако-
ном утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да није осуђивано правоснажном пресудом за 
привредни преступ у вршењу раније дужности; 
5. да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптуж-
ног предлога - за кривична дела из тачке 3; 6. 
има држављанство Републике Србије; 7. да има 
најмање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања; 8. да има дозволу за рад 
за наставника, педагога или психолога (лицен-
ца или струцни испит); 9. да има положен испит 
за директора школе (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора је дужан да 
га положи у року од 2 године од дана ступања 
на дужност); 10. да зна српски језик. Дужност 
директора школе може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање прописано зако-
ном и образовање прописано правилником за 
наставника ове врсте школе, за педагога и пси-
холога, дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање 8 година рада 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: 
1) пријаву на конкурс на пријавном формулару 
који се преузима са интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 
2) биографију која садржати број фиксног или 
мобилног телефона, тачну адресу пребива-
лишта, као и податке о кретању у служби или 
радном односу и предлог мера, организације и 
начина руковођења школом коју би спровео као 
директор; 3) оверену копију дипломе као сведо-
чанствоо стеченом одговарајућем образовању - 
овера од стране јавног бележника; 4) уверење 
да има одговарајуће радно искуство на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; 5) уверење о поло-
женом испиту за лиценцу или стручном испиту 
(оверену копију од стране јавног бележника); 
6) уверење о положеном испиту за директора, 
ако је кандидат положио испит (оверену копију 
од стране јавног бележника); 7) доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 8) уверење о 
држављанству (оригинал или оверену копију); 
9) извод из матичне књиге рођених за канди-
дате који су променили име или презимепосле 
издавања дипломео стеченом одговарајућем 
образовању; 10) уверење надлежне полицијске 

управе да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 11) уве-
рење привредног суда да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за привредни 
преступ; 12) кандидат који је стекао неко од 
звања према прописима из области образовања 
прилаже јавну исправу на основу које се може 
утврдити стечено звање; 13) уверење надлеж-
ног суда да против њега није покренут кривич-
ни поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптуж-
ног предлога за кривична дела из става 2. тач-
ка 3 текста овог конкурса; 14) уколико канди-
дат није стекао образовање на српском језику у 
обавези је да достави уверење високошколске 
установеда зна српски језик као језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад; 15) уко-
лико се на конкурс пријавило лице које је прет-
ходно обављало дужност директора установе, 
дужно је да достави резултате стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (извештај просветног саветника); 
16) фотокопија важеће личне карте или очита-
ну биометријску личну карту. Уверење из става 
2. тачка 4) мора садржати јасно наведено радно 
место на којем је кандидат стекао радно иску-
ство на пословима образовања и васпитања. 
Уверења из става 2. тач. 7, 9, 10 и уверење 
надлежног суда из тачке 11. не могу бити ста-
рија од 6 месеци. Лекарско уверење прибавља 
се пре закључења уговора о међусобним пра-
вима и обавезама. Изабрани директор који 
нема положен испит за директора, дужан је да 
га положи у року од 2 године од дана ступања 
на дужност. Школски одбор образује комисију 
за избор директора која спроводи поступак за 
избор директора и то обраду конкурсне доку-
ментације, утврђује испуњеност законом про-
писаних услова за избор директора, обавља 
интервју са кандидатима и прибавља миш-
љење наставничког већа о пријављеним кан-
дидатима. Министар у року од 30 дана од дана 
пријема документације врши избор директораи 
доноси решење о његовом именовању, о чему 
школаобавештава лица која су се пријавила на 
конкурс. Пријаве на конкурс са потребном доку-
ментацијом о испуњености услова, доставити 
лично или на адресу: Економско-трговинска 
школа „Паја Маргановић” Панчево, Ослобођења 
25, 26000 Панчево. Конкурс за избор директо-
ра објављује се истовремено у листу „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање, на 
огласној табли школе у наставничкој канце-
ларији - зборници и на званичном веб-сајту 
школе. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Обавештење: Конкурс је започет пре доношења 
Одлуке о укидању ванредног стања. У току 
трајања рока за подношење пријава на конкурс 
закључком је прекинут поступак до укидања 
ванредног стања. Поступак се укидањем ван-
редног стања наставља тамо где је и прекинут 
у моменту проглашења ванредног стања. Како 
је конкурс објављен у листу „Послови” 04. 03. 
2020. године, а прекинут 16. 03. 2020. године, 
то се продужава рок за подношење пријава за 
4 дана колико је преостало до истека првобит-
ног рока да није дошло до проглашења ванред-
ног стања. Рок пријаве по конкурсу истиче 01. 

06. 2020. године. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Контакт телефон је 
013/314-349, контакт особа Љубановић Слави-
ца, секретар школе. 

ОСНОВНА ШКОЛА „2. ОКТОБАР”
26322 Николинци

Наставник разредне наставе
на румунском језику

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 139, 140 и 141 став 7 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
и то: да има одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) 
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 и 3/18 и 11/2019) 
да је стекао средње, више или високо образо-
вање на језику на коме се остварује образовно 
васпитни рад - Румунски језик или је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе; доказ о знању српског 
језика - да је стекао средње, више или високо 
образовање на српском језику или је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије и да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи. Уз пријавни формулар 
кандидати достављају следећу документацију: 
кратку биографију, извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију не 
старија од 6 месеци); уверење о држављанству 
РС (оригинал или оверену фотокопију не ста-
рија од 6 месеци); оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; уверење из МУП-а 
из казнене евиденције (не старије од 6 месе-
ци); доказ о знању српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад у шко-
ли, доказ се доставља само уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику 
и фотокопију личне карте. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења угово-
ра о раду. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
прицене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о 
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избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Неблаго-
времене и неотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији „Послови”. Пријаве доставити на адресу: 
Основна школа „2. октобар”, 26322 Николин-
ци, Главна 42, са назнаком „За конкурс”. За све 
информације можете се обратити на телефон 
013/655-135 или 060/24-42-463. 

БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ”

26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25

Стручни сарадник психолог

Наставник класичног балета
 (60% основна и 40% средња)

Наставник савремене игре
средња школа

Помоћни наставник корепетитор - 
клавир

2 извршиоца

Помоћни наставник корепетитор - 
клавир

Помоћни наставник корепетитор - 
клавир

 (60% основна и 40% средња школа)

Шеф рачуноводства

Наставник класичног блаета
за рад у издвојеном одељењу у 

Зрењанину (рад у основној школи)

Помоћни наставник корепетитор - 
клавир

за рад у издвојеном одељењу Алибунар 
(основна школа)

Помоћни наставник корепетитор - 
хармоника

за рад комбинованом у Панчеву и 
ИО Алибунару и Владимиорвцу (20% 

Панчево, 60% Алибунар и 20% 
Владимировац) основна школа

Наставник народне игре
за рад комбнованом у Панчеву и 

ИО Алибунару (50% Панчево, 50% 
Алибунар) основна школа 

УСЛОВИ: Услови за наведено радно место, 
односно степен стручне спреме које кандидат 
мора да има одређени су: Правилником о степе-
ну и врсти стручне спреме образовања настав-
ника у овсновној балетској школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник РС” бр: 8/2015, 11/2016, 
13/2016 - исправка, 13/2016, 2/2017 и 13/2018), 
Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Култура, 
уметност и јавно информисање („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” број: 16/2015, 11/2016, 
2/2017 и 9/2019), Правилник 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); стручни 
профили који се траже према систематизацији 
и правилницима горе наведеним за расписана 
радна места су: 

Шеф рачуноводства: високо образовање-сту-
дија другог степена (мастер академске студије, 

мастер струковне студије, спцијалистичке ака-
демсе студије), према прописима који уређују 
високо образовање од 10. септембра 2005. 
године, високо образовање - основне студије 
у трајању од најмање 4 године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; више образовање 
- студије првог степена (основне академске, 
основне струковне и специјалистичке струковне 
студије), у трајању од 3 године, према прописи-
ма који уређују високо образовање од 10. сеп-
тембра 2005. године; више образовање по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. 

Стручни сарадник - психолог: (1) професор пси-
хологије; (2) дипломирани психолог; (3) дипло-
мирани школски психолог - педагог; (4) дипло-
мирани психолог, смер школско-клинички; (5) 
дипломирани психолог - мастер; (6) мастер 
психолог. Лице из подтачке (5) и (6) ове тачке 
мора имати најмање 30 ЕСПБ из развојно-пе-
дагошких предмета. Испуњеност ових услова 
доказује се потврдом издатом од стране матич-
не високошколске устнове. 

Наставник класичног балета:
Основна школа: балетски играч, играч кла-
сичног балета, мастер педагог, са завршеном 
средњом балетском школом, образовни про-
фил играч класичног балета, мастер драмски и 
аудивизуелни уметник, са завршеном средњом 
балетском школом, образовни профил играч 
класичног балета, мастер менаџер, са завр-
шеном средњом балетском школом, образов-
ни профил играч класичног балета, мастер 
културолог, са завршеном средњом балетском 
школом, образовни профил играч класичног 
балета, мастер професор физичког васпитања 
и спорта, са завршеном средњом балетском 
школом, образовни профил играч класичног 
балета, мастер професор физичког васпитања и 
кинезитерапије, са завршеном средњом балет-
ском школом, образовни профил играч класич-
ног балета, специјалиста организатор спортске 
рекреације, са завршеном средњом балетском 
школом, образовни профил играч класичног 
балета, специјалиста тренер, са завршеном 
средњом балетском школом, образовни профил 
играч класичног балета. 

Средња школа: (1) дипломирани педагог; (2) 
дупломирани глумац; (3) дипломирани менаџер 
у уметности; (4) мастер драмски и аудиовизуел-
ни уметник; (5) мастер менаџер; (6) мастер кул-
туролог; (7) мастер професор физичког васпи-
тања и спорта; (8) мастер професор физичког 
васпитања и кинезотерапије; (9) специјалиста 
организатор спортске рекреације; (10) спе-
цијалиста тренер. Лице из подтачки (1)- (11) 
ове тачке треба да има најмање средње обра-
зовање, образовни профил-играч класичног 
балета. 

Наставник савремене игре: 
Средња школа: (1) дипломирани педагог; (2) 
дипломирани глумац; (3) дипломирани менаџер 
у уметности; (4) мастер педагог; (5) мастер 
драмски и аудиовизуелни уметни; (6) мастер 
менаџер; (7) мастер културолог; (8) мастер про-
фесор физичког васпитања и спорта; (9) мас-
тер професор физичког васпитања и кинезоте-
рапије; (10) специјалиста организатор спортске 
рекреације; (11) специјалиста тренер. Лице из 
подтачки (1)- (11) ове тачке треба да има нај-
мање средње образовање, образовни профил 
- играч савремене игре. 

Помоћни наставник корепетитор - клавир, хар-
моника 
Основна школа: дипломирани музичар пија-
ниста, дипломирани музичар чембалиста, 
дипломирани музичар оргуљаш, дипломирани 

музичар педагог, дипломирани музички педа-
гог, мастер музички уметник, професионални 
статус: клавириста, оргуљаш или чембалиста, 
мастер теоретичар уметности, професионални 
статус музички педагог, мастер композитор, 
професор солфеђа и музичке културе. 
Средња школа: (1) дипломирани музичар пија-
ниста; (2) дипломирани музичар чембалиста; 
(3) дипломирани музичар оргуљаш; (4) дипло-
мирани музичар педагог; (5) дипломирани 
музички педагог; (6) дипломирани композитор; 
(7) мастер музички уметник, професионални 
статус - клавириста, оргуљаш или чембалиста; 
(8) мастер теоретичар уметности, професионал-
ни статус - музички педагог; (9) мастер компо-
зитор. 

Кандидати који немају положен стручни испит 
или лиценцу за рад, у обавези су да положе 
лиценцу у року од 1 године, односно најдуже 2 
године. 2. Услови регулисани чланом 139. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС „ број: 88/2017, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020. године) налажу да у радни 
однос у школи може да буде примљено лице, 
под условима прописаним законом и ако: 1) има 
одговарајуће образовање; 2) има психофизич-
ку и здраствену 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 родоскврнуће, за кривично дело примања 
или давања мита, за крвивчно дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - српски 
језик. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: уверење о држављанству; овере-
ну копију о завршеној школи; оверена копија 
извода из матичне књиге рођених. Услови из 
става 1. овог члана доказују се приликом прије-
ма 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 чла-
на прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кндидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формујларом достављају школи. 
Пријаве доставити на адресу: Балетска школа 
„Димитрије Парлић”, Панчево, Жарка Зрења-
нина 25. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. 

ОШ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
26201 Јабука, Трг Бориса Кидрича 10

Наставник српског језика 
на неодређено радно време са 83%

Наставник физичког васпитања
на неодређено радно време са 80% 

УСЛОВИ: кандидати 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, 113/17, 95/18), треба да испуња-
вају и посебне услове предвиђене чланови-
ма: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 
1. тачка 1. подтачка (1) и (2) и тачка 2. истог 
члана, чл. 142 ст. 1 Закона о основама систе-
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Наука и образовање

ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20). Степен и врста 
образовања морају бити у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 
10/16, 3/17, 13/18 и 11/2019). У складу са чл. 
139. Законом о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 
10/19, 6/20), у радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописаним 
Законом и то ако: има одговарајуће образо-
вање (образовање је прописано чл. 140. и 142. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/18, 
10/19, 6/20) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18 и 
11/2019). Кандидат мора да има и образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови у складу са Европским системом преноса 
бодова. Наставник и стручни сарадник који је 
у току студија положио испит из педагогије и 
психологије или положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу, сматра се да има образо-
вање из чл. 142 ст. 1 овог Закона; има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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-вас-
питни рад. Доказ да канидат има има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Дока-
зи које кандидат прилаже уз потписану пријаву: 
оверен препис (копију) дипломе о завршеном 
одговарајућем образовању; оригинал или ове-
рена фотокопија исправе којом се доказује да је 
кандидат стекао образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, односно 
доказ о положеним испитима из педагогије и 
психологије или доказ да је кандидат положио 
стручни испит - испит за лиценцу; уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци - ори-
гинал или оверена копија); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија); 
доказ да кандидат није осуђиван за напред 
наведена кривична дела. Извод из казнене еви-
денције, прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе (не старије од 6 месеци - оригинал или 
оверена копија); доказ да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
- српски језик, у обавези су да доставе само 
они кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику, а доказује се потврдом одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика. Кандидат 
попуњава и пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом доставља школи. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 

однос у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати, који су изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима. 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 кан-
дидатима. Потписане пријаве се достављају у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови”, поштом на адресу: ОШ 
„Гоце Делчев“, Трг Бориса Кидрича 10. Јабука 
26201. или лично у просторије школе. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. За додатне информације обратити 
се на телефон 013/2624-059. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИРОСЛАВ АНТИЋ МИКА” 

26000 Панчево, Душана Петровића Шанета 11

Наставник српског језика и 
књижевности 

УСЛОВИ: услови у погледу степена образо-
вања, авршене студије другог степена / мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије /, и то 1. 
студије другог степена из научне односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета, 2. студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне односно стру-
чне области или области педагошких наука, / 
Лице из ове тачке, мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне односно струч-
не области, за одговарајући предмет односно 
групу предмета / •завршене основне студије у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, услови у погледу 
врсте образовања, 1 професор српског језика 
и књижевности, 2. професор српског језика и 
књижевности са општом лингвистиком, 3. про-
фесор српске књижевности и језика, 4. профе-
сор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу, 5. дипломирани филолог срп-
ског језика са јужнословенским језицима, 6. 
дипломирани филолог српске књижевности са 
јужнословенским књижевностима, 7. професор, 
односно дипломирани филолог за српскохрват-
ски језик и југословенску књижевност, 8. про-
фесор односно дипломирани филолог за југо-
словенску књижевност и српскохрватски језик, 
9. професор српскохрватског језика и опште 
лингвистике, 10. професор за српскохрватски 
језик са јужнословенским језицима, 11. про-
фесор српскохрватског језика са источним и 
западним словенским језицима, 12. професор 
српскохрватског језика и југословенске књи-
жевности 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 ккњижевност, 14. про-
фесор југословенске књижевности са страним 
језиком, 15. дипломирани филолог за књижев-
ност 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 јези-
ка и књижевности / студијски програми: срп-
ски језик и књижевност, српска књижевност 
и језик, српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу, српски језик, српска књижев-
ност, српска филологија / српски језик и линг-
вистика /, Српска филологија (српски језик и 
књижевност) Филологија, модули: Српски језик 
и Српски језик и компаративна књижевност, 
Компаративна књижевност са теоријом књи-
жевности, 22. професор српскохрватског језика 
и књижевности, 23. мастер филолог из области 
филолошких наука, 24. професор југословенске 
књижевности и српског језика, 5. мастер про-
фесор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне односно струч-
не области за одговарајући предмет). 

Наставник у продуженом боравку 

УСЛОВИ: •завршене студије другог степена / 
мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије /, и 
то 1. студије другог степена из научне однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, 2. студије другог сте-
пена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне однос-
но стручне области или области педагошких 
наука, / Лице из ове тачке, мора да има завр-
шене студије првог степена из научне однос-
но стручне области, за одговарајући предмет 
односно групу предмета / авршене основне 
студије у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, Усло-
ви у погледу врсте образовања 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 – мас-
тер, 6. професор разредне наставе и ликовне 
културе за основну школу. 

Наставник технике и технологије 

УСЛОВИ: завршене студије другог степена / 
мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије /, и 
то 1. студије другог степена из научне однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, 2. студије другог сте-
пена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне однос-
но стручне области или области педагошких 
наука, / Лице из ове тачке, мора да има завр-
шене студије првог степена из научне однос-
но стручне области, за одговарајући предмет 
односно групу предмета / •завршене основне 
студије у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, услови у 
погледу врсте образовања, професор техничког 
образовања, професор технике, професор тех-
нике и информатике, професор информатике 
и техничког образовања, професор техничког 
образовања и машинства, професор технике 
и машинства, професор машинства, професор 
електротехнике, професор техничког образо-
вања и техничког цртања, професор техничког 
образовања и физике, професор физике и осно-
ва технике, професор техничког образовања и 
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хемије, дипломирани педагог за физику и опш-
тетехничко образовање ОТО, дипломирани 
професор физике и основа технике за основну 
школу, професор техничког образовања и вас-
питања, професор физике и и основа технике 
за основну школу, професор техничког васпи-
тања и образовања, професор политехничког 
образовања и васпитања, професор политенич-
ког васпитања и образовања, професор поли-
техничког 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, дипломи-
рани физичар- професор физике и основа тех-
нике за основну школу – мастер, дипломирани 
професор физике и основа технике за основну 
школу- мастер, дипломирани професор технике 
и информатике – мастер, ипломирани професор 
технике - мастер, мастер професор технике и 
информатике, мастер професор информатике и 
технике, професор основа технике и информа-
тике, -мастер професор технике и информатике 
за електронско учење, -мастер професор пре-
дметне наставе / претходно завршене студије 
првог степена из области техничког и инфор-
матичког образовања Услови за пријем у рад-
ни однос У радни однос у Школи може да буде 
примљено лице које има: 1. одговарајуће обра-
зовање, 2 психичку физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, 3. није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без 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, на којем се остварује 
образовно васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
доставити, диплома односно уверење одгова-
рајуће врсте и степена образовања, / оверена 
фотокопија /, 2. уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци / оверена 
фотокопија /, 3. извод из матичне књиге рође-
них - на новом обрасцу, / оверена фотокопија 
/, 4. доказ о знању српског језика као језика 
на којем се изводи образовно васпитни рад, / 
признаје се диплома односно уверење одгова-
рајуће врсте и степена образовања, 5. уверење 
МУП-а, да кандидат није осуђиван за кривична 
дела, наведена у тексту овог конкурса - ори-
гинал или оверена фотокопија / не старије од 
6 месеци/. Психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима кандидата који уђу 
у ужи избор, врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања - доказ о испуњености овог 
услова прибавља Школа. Лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају Школи 
на адресу: Основна школа „Мирослав Антић – 
Мика” Панчево, ул. Душана Петровића Шанета 
бр. 11, у року од 8 дана од дана објављивања 
Конкурса у публикацији „ Послови“. Непотпуне 
и /или / неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА „БОРА РАДИЋ” 
БАВАНИШТЕ

26222 Баваниште, Вукице Митровић 1
тел. 013/751-511

факс: 013/752-246
e mail: osboraradic@gmail.com

Наставник српског језика
на неодређено са 88,89%  
норме радног ангажовања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних Законом о раду 
(„Сл. гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18) потребно 
је да кандидати испуњавају и посебне усло-
ве који су прописани члановима 139. И 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” број: 88/17, 27/18 - 
др. закони, 10/19, 6/20) и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставник и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
– Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и то да: 
1) имају одговарајуће образовање прописано 
чланом 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
–Просветни гласник” број 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 3/18 и 11/19); 2) имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривична дела за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
но дело примање или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и да за кандидата није у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) имају држављанство Републике 
Србије; 5) знају српски језик и језик на којем 
се остварује образовно – васпитни рад. Дока-
зе 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. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са пријавним формуларом достављају 
установи. Уз пријавни формулар са званич-
не странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја потребно је да кандида-
ти доставе: Кратку биографију (ЦВ); оверену 
фотокопију дипломе одговарајућег степена и 
врсте стручне спреме у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
Гласник – Просветни гласник РС” број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 3/2018 и 11/2019); Уверење да лице 
није осуђивано- оригинал или оверена фото-
копија (не старији 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 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 српс-
ком језику – доказ о положеном испиту из срп-
ског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе. 

Наставник физике
на неодређено са 90% норме радног 

ангажовања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних Законом о раду („Сл. 
гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18) потребно је да 
кандидати испуњавају и посебне услове који 
су прописани члановима 139. И 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” број: 88/17, 27/18 - др. зако-
ни, 10/19, 6/20) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставник и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и то да: 1. имају 
одговарајуће образовање прописано чланом 
140. Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС –Просветни 
гласник” број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 3/18 и 11/19); 2. имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. нису осуђивани прав-
носнажном 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 кривично дело при-
мање или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и да за кандидата није у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
имају држављанство Републике Србије; 5. знају 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно – васпитни рад. Доказе о испуњености 
услова из става 1. Тачка 1), 3), 4) и 5) овог чла-
на подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 
1. тачка 2) овог члана пре закључења уговора 
о раду. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са пријавним 
формуларом достављају установи. Уз пријав-
ни формулар са званичне странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја потребно је да кандидати доставе: кратку 
биографију (ЦВ); оверену фотокопију дипломе 
одговарајућег степена и врсте стручне спре-
ме у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. Гласник – Просветни глас-
ник РС” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 3/2018 и 11/2019); 
Уверење да лице није осуђивано- оригинал или 
оверена фотокопија (не старији од 6 месеци 
из МУП-а); Оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); Оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених 
на прописаном обрасцу са холограмом; Уко-
лико 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 про-
граму одговарајуће високошколске установе. 
Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) прила-
же изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју решењем именује директор и која утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос у року од осам (8) дана од истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који су изабра-
ни и уђу у ужи избор упућују се на психолош-
ку процену за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
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вања применом стандардизованих поступака. 
Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна 
комисија након добијања резултата психолош-
ке процене кандидата, у року од осам (8) дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Неће се разматрати пријаве које су неблаго-
времене, непотпуне уз које није приложена 
документација која се тражи конкурсом и оних 
кандидата који не испуњавају услове у погледу 
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 лич-
ности („Сл. гласник РС” број 87/18). Пријавни 
формулар са траженим документима и дока-
зима о испуњавању услова, доставити у року 
од осам (8) дана од дана објављивања кон-
курса у листу Националне службе „Послови”. 
Документацију доставити на адресу: Основна 
школа „Бора Радић” у Баваништу Ул. Вукице 
Митровић број 1. 26222 Баваниште Са назна-
ком. За конкурс-наставник српског језика или 
наставник физике (у зависности за које радно 
место кандидат подноси пријаву) Све додатне 
информације се могу добити на број телефона: 
013/751-511. 

ПИРОТ

ПУ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ”
18300 Пирот, Војводе Степе 15

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабра-
но лице које испуњава следеће услове: има 
одговарајуће високо образовање из члана 
140. став 1. 2. и 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања: 1) на студујама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то 1) студије другог степена за 
васпитача или стручног сарадника и најмање 
осам година рада у предшколској установи на 
пословима васпитања и образовања након сте-
ченог одговарајућег образовања, 2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне обласи за васпитача или 
стручног сарадника или области педагошких 
наука и најмање осам година рада у предшкол-
ској установи на пословима васпитања и обра-
зовања након стеченог одговарајућег образо-
вања, 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године и најмање осам година рада 
у предшколској установи на пословима вас-
питања и образовања након стеченог одго-
варајућег образовања, 3) одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије) у трајању од 
три године или више образовање и најмање 
десет година рада у предшколској установи на 
пословима васпитања и образовања након сте-
ченог одговарајућег образовања; има дозволу 
за рад васпитача и стручног сарадника (лицен-
ца); има обуку и положен испит за директора 
установе (лиценца за директора), изабрани 
директор који нема положени испит за дирек-
тора, дужан је да га положи у року до две годи-
не од дана ступања на дужност; има психичку, 
физичку и здравствену способности за рад са 
децом; има држављанство Републике Србије; 
није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-

ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; зна српски језик, језик на 
којем остварује васпитно образовни рад. Уколи-
ко се на конкурс пријави лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно 
је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања, доказ о резултату стручно- педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника). Сви докази о испуњености усло-
ва саставни су део пријаве на конкурс, а само 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом доставља се пре 
закључења уговора о раду. Комисија за избор 
директора спроводи изборни поступак, компе-
тенције које се оцењују проценом стручне оспо-
собљености, знања и вештина писменом прове-
ром и усменим разговором, обавља интервју са 
кандидатима. Компетенције које се оцењују у 
изборном поступку садржи Правилник о стан-
дардима компетенција директора установа 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
38/2013), Директор се бира на период од чети-
ри године. Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене, неразумљиве и непотпуне пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази 
Комисија за избор директора не разматра. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
доказ о држављанству (уверење о држављан-
ству) оригинал; доказ о одговарајућем образо-
вању (оверена фотокопија дипломе); доказ о 
положеном испиту за лиценцу (оверена фото-
копија); доказ о радном искуству (потврда о 
радном искуству у предшколској установи); 
потврду Министарства унутрашњих послова о 
неосуђиваности (издата након објављивања 
конкурса); уколико кандидат није стекао одго-
варајуће образовање на српском језику, у оба-
вези је да достави доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе; преглед кретања у 
служби са биографским подацима (радна био-
графија). Предшколска установа нема обавезу 
враћања приложене конкурсне документације 
канидатима. Пријаве на конкурс доставити лич-
но или поштом на адресу: Војводе Степе 15, 
18300 Пирот. Све информације о конкурсу могу 
се добити путем контакт тел. 062/8026 324. 

ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Таковска 24

Наставник физичког васпитања

УСЛОВИ: Могу конкурисати кандидати који 
испуњавају услове: да има одговарајуће обра-
зовање (у складу са чланом 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања) Физич-
ко васпитање - 100% радног времена професор 
физичког васпитања; дипломирани педагог 
физичке културе; професор физичке културе; 
професор физичког васпитања - дипломирани 
тренер са назнаком спортске гране; професор 
физичког васпитања - дипломирани организа-
тор 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 спор-
та; мастер професор физичког васпитања и 
кинезитерапије; 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 осуђиван правос-
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 или злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање, да је држављанин 
Републике Србије, да зна српски језик на коме 
се остварује образовно васпитни рад. Кандида-
ти уз пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министраства просвете, науке и тех-
нолошког 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 сту-
дијама првог степена, уверење да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци), 
кандидати који образовање нису стекли на срп-
ском 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 обра-
зовању на српском језику или оригинал или 
оверена фотокопија уверења односно потврде 
о положеном испиту из српског језика по про-
граму 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 уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве 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 доку-
ментацијом се 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 запо-
шљавање у Пироту. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН 
АРАНЂЕЛОВИЋ“
18313 Црвена Река

тел. /факс: 018/4858-806
e-mail: skolacreka@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе тре-
ба да испуњава услове прописане чланом 139 
и чланом 140 став 1 и 2 и чланом 122 став 5 
Закона о основама система образовања и вас-
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питања („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 обра-
зовања 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, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (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 осно-
вама система образовања и васпитања мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; 2. на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
да има дозволу за рад (лиценцу) за наставни-
ка, 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 посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да није правоснажно осуђиван 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 наведе-
на кривична дела; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Изабрани 
кандидат који нема положен испит за директо-
ра, дужан је да га положи у року од две годи-
не од дана ступања на дужност. 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 („Сл. гласник РС” 88/2017, 27/18 
- други закони, 10/19 и 06/20), дужност дирек-
тора може да обавља и лице које има образо-
вање из члана 140 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” 88/2017, 27/18 - други закони, 10/19 и 
06/20) за наставника основне школе, дозволу за 
рад наставника или стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и нај-
мање десет година рада у установи након сте-
ченог образовања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (својеручно 
потписану) кандидат доставља: биографију са 
кратким прегледом кретања у служби и пред-
логом програма рада директора школе за време 
трајања мандата; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; оверену 
фотокопију документа о положеном испиту за 

лиценцу, односно стручном испиту за настав-
ника, педагога или психолога (дозвола за рад); 
потврду о радном стажу у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања (оригинал), уверење 
из надлежне службе Министарства унутрашњих 
послова да кандидат није осуђиван правос-
нажном 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 подношења оптуж-
ног 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 држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених са холо-
грамом (оригинал или оверену фотокопију); 
лекарско уверење, не старије од шест месеци, 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма (оригинал или оверена копија); извештај 
просветног саветника као доказ о резулта-
ту стручно-педагошког наџора у раду канди-
дата (уколико је кандидат имао појединачни 
стручно-педагошки наџор); уколико нема овај 
извештај, кандидат доставља краћу изјаву на 
околност недостављања извештаја; доказ о 
резултатима стручно-педагошког наџора школе 
и оцену спољашњег вредновања доставља кан-
дидат на конкурсу који је претходно обављао 
дужност директора школе; оверену фотоко-
пију уверења о положеном испиту за директо-
ра установе (пријава која не садржи уверење о 
положеном испиту за директора установе неће 
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат 
ће бити у обавези да у законском року положи 
испит за директора школе); уколико кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на српс-
ком језику, у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Рок за 
пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се непосредно 
секретаријату школе или поштом на адресу: 
Основна школа „Јован Аранђеловић”, 18313 
Црвена Река, са назнаком: „Пријава на кон-
курс за директора”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Ближа 
обавештења могу се добити на телефон школе: 
018/4858-806 или 060/0281-641. 

СРЕДЊА ШКОЛА У БАБУШНИЦИ
18330 Бабушница, Омладинских бригада бб

тел. 010/385-026
e-mail: gimbab@ptt.rs

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Средња школа у Бабушници продужава рок за 
подношење пријава на конкурс за пријем у рад-
ни однос на неодређено време једног извршио-
ца на радном месту наставник Српског језика и 
књижевности са пуним радним временом (45% 
радног времена у одељењима смера општи тип 
гимназије и 55% радног времена у одељењи-
ма подручја рада машинство и обрада метала), 
објављеног у листу Националне службе за запо-
шљавање „Послови” дана 11. 03. 2020. године, 
прекинутог због проглашења ванредног стања 
на територији Републике Србије до окончања 
ванредног стања на територији Републике 
Србије. 
Рок за подношење пријава на конкурс проду-
жава се за преостала 2 (два) дана за пријаву 
на конкурс и истиче дана 22. 05. 2020. године. 

ОШ „МЛАДОСТ” 
Велико Боњинце 

Наставник математике
за 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139. и чл. 140. ст. 1. и 2 Закона 
о основама ситема образовања и васпитања: 
1. да има одговарајуће високо образовање за 
наставника математике за рад у школи према 
чл. 3. ст. 1 тачка 9. Правилника о степену и 
врсти образовање наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019): 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије, и то: 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета, студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука. Лице 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета, 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3. да 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторско понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик. 
Правилником о степену и врсти образовање 
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) прописани 
су степен и врста образовања за наставника 
математике: професор математике, дипломи-
рани математичар, - дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене, дипломира-
ни математичар за рачунарство и информати-
ку, дипломирани математичар - информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипло-
мирани математичар за математику економије, 
професор информатике - математике, дипло-
мирани математичар - астроном, дипломирани 
математичар - примењена математика, дипло-
мирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математи-
чар, мастер професор математике, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор 
физике и математике, мастер професор инфор-
матике и математике, дипломирани професор 
математике-мастер, дипломирани математичар 
- мастер, дипломирани инжењер математике 
- мастер (са изборним предметом Основи гео-
метрије), дипломирани математичар - профе-
сор математике, дипломирани математичар - 
теоријска математика, - дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи 
геометрије), професор хемије - математике, - 
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професор географије - математике, професор 
физике - математике, професор биологије - 
математике, професор математике - теоријско 
усмерење, професор математике - теоријски 
смер, дипломирани математичар и информа-
тичар; 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 про-
грамима из области математике или примењене 
математике (са положеним испитом из предме-
та 14 геометрија или основи геометрије) или 
двопредметне наставе математике и физике 
односно математике и информатике. Уз пријаву 
на конкурс кандидати подносе следећу доку-
ментацију: оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; ове-
рен препис или оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за лиценцу (пријава која не 
садржи доказ о положеном испиту за лиценцу 
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кан-
дидат ће бити у обавези да у законском року 
положи испит за лиценцу); доказ о познавању 
српског језика на коме се остварује образовно 
васпитни рад (доказује се овереном фотоко-
пијом јавне исправе о стеченом образовању, а 
уколико стечено образовање није на језику на 
ком се остварује образовно васпитни рад потре-
бан је доказ да је кандидат положио испит из 
српског језика по програму одговарујће висо-
кошколске установе); уверење да лице није 
осуђивано из групу кривичних дела из кон-
курса; издаје надлежна полицијска управа (не 
старије од 6 месеци), оригинал или оверена 
копија; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверена копија; извод из матичне књиге рође-
них; оригинал или оверена копија; биографске 
податке, односно радну биографију; доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима - лекарско уверење (не 
старије од 6 месеци) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати пријављени на 
конкурс у обавези су, да на основу обавештења 
школе, изврше проверу психофизичких способ-
ности за рад са ученицима по процедури НСЗ. 
Пријавни формулар попунити на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-
KONKURISANJE.doc, одштампати и заједно са 
осталом потребном документацијом доставити 
на адресу ОШ „Младост”, 18215 Велико Боњин-
це, са назнаком „Конкурс за наставника мате-
матике“. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код у секретаријату школе 
преко тел. 010/2681-028. 

ОШ „МЛАДОСТ”
Велико Боњинце

Наставник енглеског језика
са 74,44% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139. и чл. 140. ст. 1. и 2 Зако-
на о основама ситема образовања и васпи-
тања: 1. да има одговарајуће високо образо-
вање за наставника енглеског језика за рад 
у школи према чл. 3. ст. 1. тачка 3. подтачка 
(1) Правилника о степену и врсти образовање 
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): 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије, и то: студије другог 

степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука. Лице мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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. Правилником о степену и врсти 
образовање 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) 
прописани су степен и врста образовања за 
наставника енглеског језика- професор, однос-
но дипломирани филолог за енглески језик и 
књижевност, дипломирани професор енглес-
ког језика и књижевности, мастер филолог 
(студијски програм или главни предмет/про-
фил енглески језик), мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм или главни 
предмет/профил енглески језик), дипломира-
ни филолог англиста - мастер; мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм 
Језик, књижевност и култура); мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет). Уз пријаву 
на конкурс кандидати подносе следећу доку-
ментацију: оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; ове-
рен препис или оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за лиценцу (пријава која не 
садржи доказ о положеном испиту за лиценцу 
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кан-
дидат ће бити у обавези да у законском року 
положи испит за лиценцу); доказ о познавању 
српског језика на коме се остварује образовно 
васпитни рад (доказује се овереном фотоко-
пијом јавне исправе о стеченом образовању, а 
уколико стечено образовање није на језику на 
ком се остварује образовно васпитни рад потре-
бан је доказ да је кандидат положио испит из 
српског језика по програму одговарујће висо-
кошколске установе); уверење да лице није 
осуђивано из групу кривичних дела из кон-
курса; издаје надлежна полицијска управа (не 
старије од 6 месеци) - оригинал или оверена 
копија; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци);оригинал или 
оверена копија; извод из матичне књиге рође-
них, оригинал или оверена копија; биографске 
податке, односно радну биографију. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима-лекарско уверење (не ста-
рије од 6 месеци) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати пријављени на кон-
курс у обавези су да на основу обавештења 
школе, изврше проверу психофизичких способ-
ности за рад са ученицима по процедури НСЗ. 
Пријавни формулар попунити на званичној 

интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-
KONKURISANJE.doc, одштампати и заједно са 
осталом потребном документацијом доставити 
на адресу ОШ „Младост”, 18215 Велико Боњин-
це, са назнаком „Конкурс за наставника енглес-
ког језика“. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код у секретаријату школе 
преко тел 010/2681-028. 

ОШ „БРАТСТВО”
Звонце

Наставник српског језика
за 94,44% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139. и чл. 140. ст. 1. и 2 Закона о 
основама ситема образовања и васпитања: 1. да 
има одговарајуће високо образовање за настав-
ника српског језика за рад у школи према чл. 
3. ст. 1. тачка 1. Правилника о степену и врсти 
образовање 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): 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије, и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука. Лице мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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. Правилником о степену и врсти 
образовање наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019) прописани су степен и врста образо-
вања за наставника српског језика: 1) профе-
сор српског језика и књижевности, 2) професор 
српског језика и књижевности са општом линг-
вистиком, 3) професор српске књижевности 
и језика, 4) професор српске књижевности и 
језика са општом књижевношћу, 5) дипломира-
ни филолог српског језика са јужнословенским 
језицима, 6) дипломирани филолог српске књи-
жевности са јужнословенским књижевностима, 
7) професор, односно дипломирани филолог 
за српскохрватски језик и југословенску књи-
жевност, 8) професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и срп-
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скохрватски језик, 9) професор српскохрват-
ског 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 југо-
словенске 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, 
4 14) професор југословенске књижевности са 
страним језиком, 15) дипломирани филолог 
за књижевност и српски језик, 16) дипломи-
рани филолог за српски језик и књижевност, 
17) професор српског језика и књижевности у 
одељењима за националне мањине, 18) профе-
сор српског језика и српске књижевности, 19) 
дипломирани компаратиста, 20) мастер фило-
лог (студијски програми: Српски језик и књи-
жевност, Српска књижевност и језик, Српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу, 
Српски језик, Српска књижевност, Српска фило-
логија (српски језик и лингвистика), Српска 
књижевност и језик са компаратистиком)), 21) 
мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програми: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књижев-
ност и језик са општом књижевношћу, Српски 
језик, Српска књижевност, Српска филологија 
(српски језик и лингвистика), Српска филоло-
гија (српски језик и књижевност), Филологија, 
модули: Српски језик и Српски језик и компа-
ративна књижевност; Компаративна књижев-
ност са теоријом књижевности); (22) профе-
сор српскохрватског језика и књижевности; 
(23) мастер филолог из области филолошких 
наука; (24) професор југословенске књижев-
ности и српског језика; (25) мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет. Уз пријаву на 
конкурс кандидати подносе следећу докумен-
тацију: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверен пре-
пис или оверену фотокопију уверења о поло-
женом испиту за лиценцу (пријава која не садр-
жи доказ о положеном испиту за лиценцу неће 
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат 
ће бити у обавези да у законском року положи 
испит за лиценцу); доказ о познавању српског 
језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (доказује се овереном фотокопијом јавне 
исправе о стеченом образовању, а уколико 
стечено образовање није на језику на ком се 
остварује образовно васпитни рад потребан је 
доказ да је кандидат положио испит из српског 
језика по програму одговарујће високошколске 
установе); уверење да лице није осуђивано 
из групу кривичних дела из конкурса; издаје 
надлежна полицијска управа (не старије од 6 
месеци), оригинал или оверена копија; уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверена копија; 
извод из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена копија; биографске податке, односно 
радну биографију. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученици-
ма - лекарско уверење (не старије од 6 месеци) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати пријављени на конкурс у обавези 
су да на основу обавештења школе, изврше 
проверу психофизичких способности за рад са 
ученицима по процедури НСЗ. Пријавни фор-
мулар попунити на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANJE.
doc, одштампати и заједно са осталом потреб-
ном документацијом доставити на адресу ОШ 
„Братство” Звонце са назнаком „Конкурс за 
наставника српског језика“. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у пуб-

ликацији „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код у 
секретаријату школе преко тел. 010/2387-054. 

ОШ „8. СЕПТЕМБАР”
18000 Пирот, Данила Киша 21

тел. 010/345-211
 
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 пуб-
ликацији „Послови”, за пријем у радни однос 
на неодређено време наставника математике, 
са пуним радном 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. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Таковска 22

Чистач
са 100 % радног времена

УСЛОВИ: Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе. Кандидат треба 
да испуњава услове предвиђене чл. 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања и 
то: - да има одговарајуће образовање (основно 
образовање) предвиђено Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Технич-
кој школи; - да има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање или 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није 
у складу са законом утврђено дискриминатор-
но понашање; да је држављанин Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад. Конкурс се објављује у 
листу „Послови”. кандидати попуњавају форму-
лар за пријаву на конкурс на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС и одштампани пријав-
ни формулар заједно са потребном документа-
цијом -доказима о испуњавању предвиђених 
услова, достављају школи у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа у листу „Послови”. 
Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима. 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 надлеж-
на служба за послове запошљавања. Канди-
дати уз пријавни формулар прилажу: оверену 
фотокопију сведочанста / дипломе о стеченом 
образовању; уверење или потврду о неосуђи-
ваности за горе наведена кривична дела и да 
није утврђено дискриминаторно понашање, 
које издаје надлежна полицијска управа (ори-
гинал или оверена копија); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија), 
уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци), оригинал или оверена копија; доказ о 

знању језика (уколико нису стекли образовање 
на српском језику), попуњен пријавни форму-
лар преузет са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc). Рок за подношење пријаве: осам дана од 
дана објављивања огласа у листу „Послови”. 
Пријава са потребном документацијом се под-
носи лично или се шаље на адресу: Техничка 
школа, Таковска 22, 18300 Пирот, у року од 8 
(осам) дана од дана објављивања конкурса у 
листу „Послови„ и на огласној табли Национал-
не службе за запошљавање у Пироту. Додатне 
информације се могу добити на телефон 010-
311-269 или 063-7162-979. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Таковска 22

1. Наставник стручних предмета 
подручја рада електротехника

са 100% радног времена и 1 извршилац 
са 60% радног времена

2 извршиоца

2. Наставник стручних предмета 
подручја рада саобраћај

са 60% радног времена

3. Наставник стручних предмета 
подручја рада машинство и 

мехатронике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Сви канди-
дати треба да испуњавају услове предвиђене 
чл. 139. и 140. и 142. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) - да 
имају одговарајуће високо образовање пред-
виђено чланом 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020; - да 
имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање или злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није у складу 
са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање, да су држављани Републике Србије; да 
знају српски језик на коме се остварује обра-
зовно васпитни рад (доказ о томе достављају 
само кандидати који нису школовање завр-
шили на српском језику). У складу са чланом 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања, кандидат мора да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са европским системом преноса бодова. 
Ово образовање је наставник дужан да стек-
не у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. 1. Услови које треба 
да испуњавају кандидати за радно место под 
редним бројем 1. Наставник стручних пред-
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мета подручја рада електротехника - 1 извр-
шиоц са 100% радног времена и 1 извршиоц 
са 60% радног времена на неодређено време. 
Услови везани за образовање: кандидати треба 
да испуњавају услове из чланова 140. и 142. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020) и Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада Електротехника („Службени 
гласник РС - Просветни гласник” број. 8/2015, 
11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018, 13/2018 и 
2/2020) Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника у стручним школама које ост-
варују наставни план и програм огледа за обра-
зовни профил електротехничар информационих 
технологија. („Сл. гласник РС-Просветни глас-
ник”, бр. 9/2014) и то: дипломирани инжењер 
електротехнике; дипломирани електротехнич-
ки инжењер; дипломирани инжењер електро-
нике; професор електротехнике; дипломирани 
инжењер електротехнике и рачунарства; мас-
тер инжењер електротехнике и рачунарства, 
претходно завршене основне академске сту-
дије у области електротехнике и рачунарства. 
2. Услови које треба да испуњава кандидат за 
радно место под редним бројем 2. Наставник 
стручних предмета подручја рада саобраћај са 
60% радног времена на неодређено време, 1 
извршиоц. Услови везани за образовање: Кан-
дидат треба да испуњава услове из чланова 
140. и 142. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020), и Правил-
ник о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада саобраћај 
(Службеник гласник РС - просветни гласник”, 
бр. 16/2015, 2/2017, 8/2017, 16/2018, 4/2019, 
7/2019, 9/2019 и 2/2020) и то: - дипломирани 
саобраћајни инжењер, односно дипломирани 
инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски 
саобраћај или друмски и градски саобраћај и 
транспорт; мастер инжењер саобраћаја, прет-
ходно завршене основне академске студије у 
области саобраћајног инжењерства на студијс-
ком програму, односно модулу: друмски и град-
ски саобраћај и транспорт - безбедност друм-
ског 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. 3. Услови које треба да 
испуњава кандидат за радно место под редним 
бројем 3. Наставник стручних предмета под-
ручја рада машинство и мехатронике са 60% 
радног времена на неодређено време, 1 извр-
шиоц. Кандидат треба да испуњава услове из 
чланова 140. и 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) и Правилни-
ка 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 – испр., 
9/2019 и 2/2020) као и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника које ост-
варују наставни план и програм за образовни 
профил техничар мехатронике („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник „, бр. 20/2015 и 1/2017) 
и то: (1) дипломирани машински инжењер; (2) 
дипломирани инжењер машинства; (3) профе-
сор машинства; (4) дипломирани инжењер за 
развој машинске струке; (5) мастер инжењер 
машинства, претходно завршене студије првог 
степена - основне академске студије у области 
машинског инжењерства. Кандидати попуња-
вају формулар за пријаву на конкурс на званич-

ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС и одштампани 
пријавни формулар заједно са потребном доку-
ментацијом достављају школи. Кандидати уз 
пријавни формулар прилажу: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; кандидат 
који је стекао одговарајуће високо образовање 
по прописима који уређују високо образовање 
од 10. септембра 2005. године, доставља и 
оверену фотокопију дипломе о завршеним сту-
дијама првог степена: оригинал или оверену 
копију уверења или потврду о неосуђиваности 
за горе наведена кривична дела и да није 
утврђено дискриминаторно понашање, које 
издаје надлежна полицијска управа; оригинал 
или оверену копију извода из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству (не старије од шест месеци), 
попуњен пријавни формулар преузет са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. (http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc), кандидати који образо-
вање 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 испи-
ту 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 надлеж-
на служба за послове запошљавања. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности, не старије од шест 
месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови” и у Националној служби за запошља-
вање. Пријаве са потребном документацијом се 
подносе лично или се шаљу на адресу: Технич-
ка школа, Таковска 22, 18300 Пирот, у року од 
8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у 
листу „Послови„ и на огласној табли Национал-
не службе за запошљавање у Пироту. Додатне 
информације се могу добити на телефон 010-
311-269 или телефон 063-7162-979. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ РОСА ТРИФУНОВИЋ”

12370 Александровац
тел. 012/254-435

1. Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запосленог са места директора школе у 
првом мандату

2. Наставник разредне наставе

3. Наставник математике

4. Домар - мајстор одржавања

5. Спремачица
са 80% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: За радна места од 1-3: VII степен 
стручне спреме; да кандидат има одговарајуће 
образовање утврђено Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гл. СР - Про-
светни гласник „, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 

рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног 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 пона-
шање; да има држављанство Републике Србије. 
Кандидати су дужни да приликом подношења 
пријаве на конкурс, уз одштампани пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, поднесу доказе о испуње-
ности услова из чл. 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и то: услови из 
става 1 овог члана доказују се приликом прије-
ма у радни однос и проверавају се у току рада; 
докази о испуњености услова из става 1 тач-
ка 1) и доказ да имају образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ 
(потврда - уверење одговарајуће високошкол-
ске установе о боју бодова, односно о положе-
ним испитима или оверена фотокопија уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу), 3)-5) овог члана, саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) 
овог члана прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Копије морају бити оверене, а уве-
рења не старија од 6 месеци. За радно место 
под 4: III или IV степен стручне спреме тех-
ничке струке са положеним стручним испитом 
за рад са судовима под притиском (за послове 
руковања постројењем у котларници); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног 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 пона-
шање; да има држављанство Републике Србије. 
Кандидати су дужни да приликом подношења 
пријаве на конкурс, уз одштампани пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, поднесу доказе о испуње-
ности услова из чл. 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и то: услови из 
става 1 овог члана доказују се приликом прије-
ма 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 чла-
на прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Копије морају бити оверене, а уверења не ста-
рија од 6 месеци. За радно место под 5: завр-
шена основна школа; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
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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 човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије. Кандидати су 
дужни да приликом подношења пријаве на кон-
курс, уз одштампани пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
поднесу доказе о испуњености услова из чл. 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања и то: услови из става 1 овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада; докази о испуње-
ности услова из става 1 тачка 1), 3)-5) овог чла-
на, саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Копије морају бити 
оверене, а уверења не старија од 6 месеци. 
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са документа-
цијом у року од 15 дана од дана објављивања, 
послати на адресу ОШ „Херој Роса Трифуно-
вић”, 12370 Александровац, тел. 012/254-435. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДРАЖА МАРКОВИЋ РОЂА”

12312 Смољинац 
тел. 012/283-232, 012/238-328

Обавештење

У складу са Уредбом о примени рокова у управ-
ним поступцима за време ванредног стања 05 
број 110 - 2803/2020. године и Инструкцијама о 
конкурсима објављеним пре или у току ванред-
ног стања број 610 - 00 - 326/2020 - 04 од 12. 
5. 2020. године Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, рок за пријем прија-
ва по конкурсу ОШ „Дража Марковић Рођа” у 
Смољинцу за радно место директор школе који 
је објављен у публикацији „Послови” 4. 3. 2020. 
године, продужава се до 6. 6. 2020. године. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

Шесте личке дивизије 32
12000 Пожаревац

тел. 012/211-718, 012/226-422

Наставник разредне наставе

Наставник математике
са 60% радног времена 

УСЛОВИ: Кандидат мора да поседује одгова-
рајуће високо образовање у складу са чл. 139, 
140 и 155 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019 и 6/2019) 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) у скла-
ду са Законом о високом образовању односно 
образовање стечено на основним студијама у 
трајању од најмање четири године по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
9. 2005. године. Степен и врста образовања 
морају бити у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Просветни глас-
ник“, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19). Кандидат мора да 
има образовање из психолошких, педагошких 

и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова. Наставник и струч-
ни сарадник који је у току студија положио 
испит из педагогије и психологије или положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сма-
тра се да има образовање из чл. 142. ст. 1 овог 
Закона. Кандидат треба да поседује уверење 
о држављанству (у оригиналу или овереној 
копији); психичу, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење се подноси пре закључења уго-
вора о раду са изабраним кандидатом); доказ 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимања 
малолетног лица, запуштања и злостављања 
малолетног лица или родоскрвнућа, за кри-
вично дело примања и давања мита. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи. Уз захтев канди-
дат доставља: оверен препис (копију) дипломе 
о завршеном образовању са исправом којом се 
доказује да је кандидат стекао образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина, односно доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије или доказ да је канди-
дат положио стручни испит - испит за лицен-
цу; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија), уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци, оригинал или овере-
на копија), доказ из Министарства унутрашњих 
послова да кандидат није осуђиван - не старије 
од 6 месеци; доказ из надлежног суда да се 
против кандидата не води кривични поступак; 
попуњени пријавни формулар скинут са интер-
нет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. Кандидат мора да зна 
српски језик. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана званичног објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве слати на адресу: Основна 
школа „Десанка Максимовић”, 12000 Пожаре-
вац, 6. личке дивизије 32. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ САВИЋ”

12000 Лучица

Наставник француског језика
у матичној школи у Лучици и издвојеном 

одељењу у Пољани 

УСЛОВИ: 7/1 степен стручне спреме (професор, 
односно дипломирани филолог за француски 
језик и књижевност). 

Наставник математике
у издвојеном одељењу школе у Пољани

УСЛОВИ: 7/1 степен стручне спреме (професор 
математике, дипломирани математичар, дипло-
мирани математичар-примењена математика, 
дипломирани информатичар). 

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз молбу 
треба да приложе и следећа документа: овере-
ну фотокопију дипломе, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству РС. Рок за 
подношење молбе је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови” Националне 
службе за запошљавање. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ САВИЋ”

12000 Лучица

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 50% радног времена 

УСЛОВИ: 4/1 степен стручне спреме у наве-
деном занимању. Заинтересовани кандидати 
уз молбу треба да приложе и следећа доку-
мента: оверену фотокопију дипломе, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству РС. Рок за подношење молбе је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

12221 Мајиловац

Наставник математике
са 89% радног времена 

УСЛОВИ: За сва наведена радна места кан-
дидат треба да испуњава услове према члану 
139, 140, 143 и чл. 144 став 1. и став 2. тач-
ка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
37/18 - др. закони, 10/19 и 6/20) односно 
услове за засновање радног односа прописа-
не Законом о раду. Поред општих услова, за 
заснивање радног односа потребно је да кан-
дидати испуњавајуусловиз тачке 9. Правил-
ника о степену и врсти образовања настав-
ника 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 (пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја) кан-
дидат треба да поднесе следећа документа: 
краћу биогафију, доказ да има одговарајуће 
образовање - прописану врсту и степен стру-
чне спреме (оверену фотокопију дипломе о 
одговарајућем образовању), извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци), уверење 
о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старија од 6 
месеци), и Уверење о неосуђиваности прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; Лекарско уверење подноси се 
непосредно пре закључења уговора о раду, у 
складу са чланом 139. став 3. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњености услова 
за рад на наведеним пословима поднети шко-
ли на адресу: Основна школа „Вук Караџић”, 
12221 Мајиловац, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Конкурсна документа-
ција се не враћа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за 
пријављивање је осам дана од дана објављи-
вања у листу „Послови”. 
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

12208 Костолац, Првомајска 1

Наставник математике

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање прописано Законом и Правилником којим 
се прописује степен и врста образовања настав-
ника и стручног сарадника у основној школи 
(уверење - диплома о одговарајућој стручној 
спреми, са додатком дипломи уколико је издат 
уз диплому); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење); да није осуђиван правос-
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 кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (уверење суда и 
уверење МУП-а, да има држављанство Републи-
ке Србије); уверење надлежног органа да зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад; услови из става 1. овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се током рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1. тачке 1), 3)-5) овог чла-
на саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из става 1. тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Наставник јесте лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена који комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне областии-
ли области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање, до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Изузетно, 
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студија-
ма првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију у овереној копији, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Пријаве и приложена документација се не 
враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Молбе слати на 
адресу: Основна школа „Јован Цвијић”, 12208 
Костолац, Првомајска 1. Обавезно назначити на 
коверти „За конкурс за математику“.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

12208 Костолац, Првомајска 1

Наставник разредне наставе 
УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање пропи-
сано Законом и Правилником којим се прописује 
степен и врста образовања наставника и стручног 
сарадника у основној школи (уверење - дипло-
ма о одговарајућој стручној спреми, са додатком 
дипломи уколико је издат уз диплому); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење); 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уверење 
суда и уверење МУП-а), да има држављанство 
Републике Србије, да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Усло-
ви из става 1. овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се током 
рада. Докази о испуњености услова из става 1. 
тачке 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) овог чла-
на прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Наставник јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена који комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне облас-
тиили области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање, до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1. тачка 1) подтачка (2)овог члана мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Изузетно, настав-
ник и васпитач јесте и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију у ове-
реној копији, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Пријаве и при-
ложена документација се не враћају. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Молбе слати на адресу: Основна школа 
„Јован Цвијић”, 12208 Костолац, Првомајска 1. 
Обавезно назначити на коверти „За конкурс за 
наставника разредне наставе“. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

12208 Костолац, Првомајска 1

Наставник математике 
УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање про-
писано Законом и Правилником којим се пропи-
сује степен и врста образовања наставника и 

стручног сарадника у основној школи (уверење 
- диплома о одговарајућој стручној спреми, са 
додатком дипломи уколико је издат уз диплому); 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење); да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење суда и уверење МУП-а); да 
има држављанство Републике Србије; уверење 
надлежног органа да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад; усло-
ви из става 1. овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се током 
рада. Докази о испуњености услова из става 1. 
тачке 1), 3)-5) овог члана саставни су део прија-
ве на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) овог 
члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Наставник јесте лице које је стекло одгова-
рајуће високо образовање: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
који комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне областиили области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање, до 10. сеп-
тембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 1) 
подтачка (2)овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач 
јесте и лице са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију у ове-
реној копији, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Пријаве и 
приложена документација се не враћају. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Молбе слати на адресу: Основна 
школа „Јован Цвијић”, 12208 Костолац, Прво-
мајска 1. Обавезно назначити на коверти: „За 
конкурс за математику“. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

12208 Костолац, Првомајска 1

Кувар

УСЛОВИ: одговарајуће образовање пописано 
Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у ОШ „Јован Цвијић” Костолац: 
завршена средња школа, трећи или четврти 
степен стручне спреме куварске струке (дипло-
ма - сведочанство о одговарајућој стручној 
спреми); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење); да није осуђиван правос-
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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 кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (уверење суда 
и уверење МУП-а); да има држављанство Репу-
блике Србије; уверење надлежног органа да 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Услови из става 1. 
овог члана доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се током рада. Докази о 
испуњености услова из става 1. тачке 1), 3)-5) 
овог члана саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из става 1. тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документа-
цију у овереној копији, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Пријаве и приложена документација се не 
враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Молбе слати на 
адресу: Основна школа „Јован Цвијић”, 12208 
Костолац, Првомајска 1. Обавезно назначити на 
коверти: „За конкурс за кувара“. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

12208 Костолац, Првомајска 1

Наставник француског језика 

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање про-
писано Законом и Правилником којим се про-
писује степен и врста образовања наставника 
и стручног сарадника у основној школи (уве-
рење-диплома о одговарајућој стручној спре-
ми, са додатком дипломи уколико је издат уз 
диплому); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење); да није осуђиван правос-
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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (уверење суда и уверење МУП-а); да 
има држављанство Републике Србије; уверење 
надлежног органа да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Усло-
ви из става 1. овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се током 
рада. Докази о испуњености услова из става 
1. тачке 1), 3)-5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) 
овог члана прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Наставник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 

студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена који комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне областиили области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање, до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 
1) подтачка (2)овог члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Изузетно, наставник 
и васпитач јесте и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију у овереној копији, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Пријаве и приложена 
документација се не враћају. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Молбе слати на адресу: Основна школа „Јован 
Цвијић”, 12208 Костолац, Првомајска 1. Обавез-
но назначити на коверти „За конкурс за фран-
цуски језик“. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

12208 Костолац, Првомајска 1

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање про-
писано Законом и Правилником којим се про-
писује степен и врста образовања наставника 
и стручног сарадника у основној школи (уве-
рење-диплома о одговарајућој стручној спре-
ми, са додатком дипломи уколико је издат уз 
диплому); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење); да није осуђиван правос-
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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (уверење суда и уверење МУП-а); да 
има држављанство Републике Србије; уверење 
надлежног органа да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Усло-
ви из става 1. овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се током 
рада. Докази о испуњености услова из става 
1. тачке 1), 3)-5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) 
овог члана прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Наставник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена који комбинују целине и одговарајуће 

научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање, до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 
1) подтачка (2)овог члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Изузетно, наставник 
и васпитач јесте и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију у овереној копији, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Пријаве и приложена 
документација се не враћају. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Молбе слати на адресу: Основна школа „Јован 
Цвијић”, 12208 Костолац, Првомајска 1. Обавез-
но назначити на коверти „За конкурс за настав-
ника разредне наставе“. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”

12000 Пожаревац, Симе Симића 3
тел. 012/541-930

Професор разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Кандидат 
треба да испуњава услове у складу са чланом 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017). Уз 
пријаву доставити: оверену фотокопију дипло-
ме, уверење о држављанству Републике Србије, 
извод из матичне књиге рођених, доказ канди-
дата да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела наведена у члану 139. став 1. 
тачка 3. Закона о основама система образовања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), лекарско уве-
рење. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве са траженом 
документацијом послати на адресу: ОШ „Краљ 
Александар I”, 12000 Пожаревац, Симе Симића 3. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

12208 Костолац, Првомајска 1

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће обра-
зовање прописано Законом и Правилником 
којим се прописује степен и врста образовања 
наставника и стручног сарадника у основној 
школи; доказ: уверење - диплома о одгова-
рајућој стручној спреми (са додатком дипломи 
уколико је издат уз диплому); 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; доказ: лекарско уверење, 
3. да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
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криминаторно понашање; докази: 1. уверење 
суда и 2. уверење МУП-а, 4. да има држављан-
ство Републике Србије; доказ: уверење надлеж-
ног органа, 5. да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Усло-
ви из става 1 овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се током 
рада. Докази о испуњености услова из става 
1. тачке 1), 3)-5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) 
овог члана прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Наставник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена који комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање, 
до 10. септембра 2005. године. Лице из става 
1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Изузетно, 
наставник и васпитач јесте и лице са стече-
ним одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију у овереној копији, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Пријаве и приложена 
документација се не враћају. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Молбе слати на адресу: Основна школа „Јован 
Цвијић”, 12208 Костолац, Првомајска 1, са наз-
наком „За конкурс за разредну наставу“. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СВЕТИ ВЛАДИКА НИКОЛАЈ”

12206 Брадарац, Светосавска бб
тел. 012/261-231

Наставник математике

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у складу са чланом 
139. и 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 и 6/20) односно, да: имају одговарајуће 
образовање (у складу са чланом 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи-наставник математике, затим, 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, утврђено дискриминаторно понашање, 
затим да имају држављанство Републике Србије 
и знају српски језик и језик на којем остварује 

образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Уз пријавни фор-
мулар који се преузима на сајту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кан-
дидати на конкурс треба да приложе следеће 
доказе о условима за пријем у радни однос: 
потписану биографију, доказ о поседовању 
држављанства Републике Србије (оригинал/
оверену фотокопију уверења о држављанству), 
оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми, као и оверену фотокопију 
додатка дипломи уколико је додатак издат кан-
дидату, оригинал/оверену фотокопију уверења 
о неосуђиваности, доказ о знању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на јези-
ку на коме се изводи образовно-васпитни рад, а 
доказује се потврдом одговарајуће високошкол-
ске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика). Уз пријаву кандидат доставља 
оригинале или оверене копије докумената, не 
старије од шест месеци. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона 012/261-231. Адреса на коју се 
достављају пријаве: ОШ „Свети владика Нико-
лај” Брадарац, Светосавска бб, 12206 Брада-
рац. Пријаве се предају у затвореној коверти са 
назнаком „Конкурс за пријем у радни однос на 
радном месту наставника математике”. Конкурс 
за пријем у радни однос спроводи Конкурсна 
комисија коју ће директор именовати посеб-
ним решењем. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену 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. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СВЕТИ ВЛАДИКА НИКОЛАЈ”

12206 Брадарац, Светосавска бб
тел. 012/261-231

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у складу са чланом 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 
и 6/20) односно, да: имају одговарајуће обра-
зовање, да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, утврђено дискриминатор-
но понашање, затим да имају држављанство 
Републике Србије и знају 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 разма-
трање. Уз пријавни формулар који се преузима 
на сајту Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, кандидати на конкурс тре-
ба да приложе следеће доказе о условима за 
пријем у радни однос: потписану биографију, 
доказ о поседовању држављанства Републи-
ке Србије (оригинал/оверену фотокопију уве-
рења о држављанству), оверен препис/фото-
копију дипломе, оригинал/оверену фотокопију 

извода из матичне књиге рођених, оригинал/
оверену фотокопију уверења о неосуђива-
ности, доказ о знању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на језику на коме се 
изводи образовно-васпитни рад, а доказује се 
потврдом одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског јези-
ка). Уз пријаву кандидат доставља оригинале 
или оверене копије докумената, не старије од 
шест месеци. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко 
телефона: 012/261-231. Адреса на коју се дос-
тављају пријаве: ОШ „Свети владика Николај” 
Брадарац, Светосавска бб, 12206 Брадарац. 
Пријаве се предају у затвореној коверти са 
назнаком „Конкурс за пријем у радни однос на 
радном месту наставника математике” Конкурс 
за пријем у радни однос спроводи Конкурсна 
комисија коју ће директор именовати посеб-
ним решењем. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СВЕТИ ВЛАДИКА НИКОЛАЈ”

12206 Брадарац, Светосавска бб
тел. 012/261-231

Наставник српског језика
95% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у складу са чланом 
139. и 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 и 6/20) односно, да: имају одговарајуће 
образовање (у складу са чланом 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи - наставник српског језика, 
затим да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није 
утврђено дискриминаторно понашање, затим да 
имају држављанство Републике Србије и знају 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Уз пријавни формулар 
који се преузима на сајту Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати 
на конкурс треба да приложе следеће доказе о 
условима за пријем у радни однос: потписану 
биографију, доказ о поседовању држављанства 
Републике Србије (оригинал/оверену фотоко-
пију уверења о држављанству), оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми, као и оверену фотокопију додатка дипломи 
уколико је додатак издат кандидату, оригинал/
оверену фотокопију уверења о неосуђиваности, 
доказ о знању језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад (уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на језику на коме се изводи 
образовно-васпитни рад, а доказује се потвр-
дом одговарајуће високошколске установе да 
је кандидат положио испит из српског језика). 
Уз пријаву кандидат доставља оригинале или 
оверене копије докумената, не старије од шест 
месеци. Ближе информације о конкурсу могу се 
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добити код секретара школе и преко телефо-
на 012/ 261-231. Адреса на коју се достављају 
пријаве: ОШ „Свети владика Николај” Брадарац, 
Светосавска бб, 12206 Брадарац. Пријаве се пре-
дају у затвореној коверти са назнаком „Конкурс 
за пријем у радни однос на радном месту настав-
ника математике”. Конкурс за пријем у рад-
ни однос спроводи Конкурсна комисија коју ће 
директор именовати посебним решењем. Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду доставља уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима. 

Наставник биологије
60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у складу са чланом 
139. и 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 и 6/20) односно да: имају одговарајуће 
образовање (у складу са чланом 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и струзчних сарадника 
у основној школи-наставник биологије, затим, 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, утврђено дискриминаторно понашање, да 
имају држављанство Републике Србије и знају 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Уз пријавни формулар 
који се преузима на сајту Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати 
на конкурс треба да приложе следеће доказе о 
условима за пријем у радни однос: потписану 
биографију, доказ о поседовању држављанства 
Републике Србије (оригинал/оверену фотоко-
пију уверења о држављанству), оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми, као и оверену фотокопију додатка дипломи 
уколико је додатак издат кандидату, оригинал/
оверену фотокопију уверења о неосуђиваности, 
доказ о знању језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад (уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на језику на коме се изводи 
образовно-васпитни рад, а доказује се потвр-
дом одговарајуће високошколске установе да 
је кандидат положио испит из српског језика). 
Уз пријаву кандидат доставља оригинале или 
оверене копије докумената, не старије од шест 
месеци. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона 
012/261-231. Адреса на коју се достављају прија-
ве: ОШ „Свети владика Николај” Брадарац, Све-
тосавска бб, 12206 Брадарац. Пријаве се предају 
у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за 
пријем у радни однос на радном месту наставни-
ка математике” 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 пси-
холошку 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. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СВЕТИ ВЛАДИКА НИКОЛАЈ”

12206 Брадарац, Светосавска бб
тел. 012/261-231

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
за пријем у радни однос у складу са чланом 139. 
и 140. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 
и 6/20) односно да: имају одговарајуће образо-
вање (у складу са чланом 140. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи-наставник разредне наставе, затим да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
утврђено дискриминаторно понашање, затим да 
имају држављанство Републике Србије и знају 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Уз пријавни формулар 
који се преузима на сајту Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати 
на конкурс треба да приложе следеће доказе о 
условима за пријем у радни однос: потписану 
биографију, доказ о поседовању држављанства 
Републике Србије (оригинал/оверену фотоко-
пију уверења о држављанству), оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми, као и оверену фотокопију додатка дипломи 
уколико је додатак издат кандидату, оригинал/
оверену фотокопију уверења о неосуђиваности, 
доказ о знању језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад (уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на језику на коме се изводи 
образовно-васпитни рад, а доказује се потвр-
дом одговарајуће високошколске установе да 
је кандидат положио испит из српског језика). 
Уз пријаву кандидат доставља оригинале или 
оверене копије докумената, не старије од шест 
месеци. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона: 
012/261-231. Адреса на коју се достављају прија-
ве: ОШ „Свети владика Николај”, Брадарац, Све-
тосавска бб, 12206 Брадарац. Пријаве се предају 
у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за 
пријем у радни однос на радном месту наставни-
ка математике”. 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 пси-
холошку 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. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

12208 Костолац, Првомајска 1

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно 
чл. 139. и 140. Закона о основама система обра-

зовања и васпитања, следеће услове: 1. да има 
одговарајуће образовање прописано Законом и 
Правилником којим се прописује степен и врста 
образовања наставника и стручног сарадника у 
основној школи; доказ: уверење-диплома о одго-
варајућој стручној спреми (са додатком дипломи 
уколико је издат уз диплому); 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; доказ: лекарско уверење, 3. 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; докази: 
1. уверење суда и 2. уверење МУП-а, 4. да има 
држављанство Републике Србије; доказ: уверење 
надлежног органа, 5. да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад; усло-
ви из става 1. овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се током 
рада. Докази о испуњености услова из става 1. 
тачке 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) овог чла-
на прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Наставник јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена који комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне облас-
тиили области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање, до 10. септембра 2005. године Лице из ста-
ва 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Изузетно, настав-
ник и васпитач јесте и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију у ове-
реној копији, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Пријаве и при-
ложена документација се не враћају. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Молбе слати на адресу: Основна школа 
„Јован Цвијић”, 12208 Костолац, Првомајска 1, са 
назнаком „За конкурс 4. за разредну наставу”. 

ПОЖАРЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
12000 Пожаревац, Симе Симића бр. 1

тел. 012/ 522-570

Наставник латинског језика

Наставник српског језика и 
књижевности

Наставник математике
ради замене одсутне запослене  

преко 60 дана
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Наука и образовање

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” број 88/2017, 27/18 – др. закон, 
10/19 и 6/20.) и то: 1. Да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања и 
у складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у Гимназији; 2. Да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; 3. Да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. 

Радник на одржавању хигијене
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” број 88/2017, 27/18 – др. закон, 
10/19 и 6/20.) и то: 1. Да има И степен стру-
чне спреме (основно образовање); 2. Да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3. Да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобрасћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: за сва наведена радна места канди-
дати су дужни да попуне пријавни формулар 
(са назнаком радног места на које се конкури-
ше), који се може наћи на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs). Уз 
одштампани пријемни формулар, кандидати 
треба да доставе кратку личну и радну биогра-
фију (ЦВ), као и: 1. Оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању односно оверену 
фотокопију дипломе основних студија и ове-
рену фотокопију дипломе мастер студија, као 
и оверену копију уверења о положеном испиту 
за лиценцу, уколико га кандидат поседује (за 
наставнике), а оверену фотокопију дипломе о 
завршеној основној школи (за раднике на одр-
жавању хигијене); 2. Лекарско уверење, канди-
дат доставља приликом закључења уговора; 3. 
Оригинал уверење да није осуђиван правнос-
нажном 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 при-
мање или давање мита, за кривична дела из 

групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. Ове-
рену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; 5. Доказ о познавању језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад, 
кандидат доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику; 6. 
Оверену фотокопију Извода из матичне књиге 
рођених; 7. Учитана лична карта. Рок за под-
ношење пријава је осам дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови”. Пријаве слати 
поштом са назнаком „За конкурс (навести ког 
радног места)” на адресу: Пожаревачка гимна-
зија, Симе Симића 1, Пожаревац, или предати 
лично у секретаријату школе сваког радног 
дана од 9-12 часова. Фотокопије које нису ове-
рене од стране надлежне установе неће се узи-
мати у разматрање, као и непотпуне и неблаго-
времене пријаве. Конкурс спроводи Конкурсна 
комисија, именована решењем директора. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРОФЕСОР БРАНА ПАУНОВИЋ”

12315 Рашанац
тел. 012/340-375

Наставник математике
за 100% радног ангажовања на 

неодређено време у ОШ „Професор 
Брана Пауновић” Рашанац

Наставник физичког васпитања
за 100% радног ангажовања на 

неодређено време у ОШ „Професор 
Брана Пауновић” Рашанац

Домар
за 100% радног ангажовања на 

неодређено време у ОШ „Професор 
Брана Пауновић” Рашанац

Чистачица
за 100% радног ангажовања на 

неодређено време у ОШ „Професор 
Брана Пауновић” Рашанац

Наставник српског језика
за 95% радног ангажовања на 

неодређено време у ОШ „Професор 
Брана Пауновић” Рашанац

Наставник математике
за 78% радног ангажовања на 

неодређено време у ОШ „Професор 
Брана Пауновић” Рашанац

Наставник ТТ и ТИО
за 80% радног ангажовања на 

неодређено време у ОШ „Професор 
Брана Пауновић” Рашанац

УСЛОВИ: Конкурс ће бити објављен у листу 
„Послови”. Кандидат за наставно особље треба 
да испуни услове прописане законом: Одгова-
рајуће високо образовање у складу са чл. 139. 
140. и 155. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17), 
које је стекао на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), 
и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трандисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-

чне области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су утврђива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, одговарајући степен и врста образо-
вања према Правилнику о врсти стручне спре-
ме наставника истручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС „, број 11/2012, 15/2013, 
2/16, 10/16, 11/16 и 3/17). Кандидат мора да 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Наставник, васпитач и 
стручни сарадник који је у току студија положио 
испит из педагодије психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лицен-
цу, сматра се да има образовање из члана 142. 
став 1. овог Закона. Кандидат за радно место 
домара треба да испуни услове прописане Зако-
ном. Кандидат за радно место чистачице треба 
да испуни услове прописане Законом. Канди-
дат треба да поседује: држављанство РС (уве-
рење о држављанству - оригинал или оверена 
копија), психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење се подноси пре закључења уговора о 
раду са изабраним кандидатом); доказ да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања и давања мита. Кан-
дидат попуњава пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријемним формуларом доставља установи. Уз 
захтев потребно је доставити: 1. Оверен препис 
дипломе о завршеном образовању, исправа коју 
издаје високошколска установа а којом доказује 
да су стекли образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина или доказ из 
високошколске установе да су у току студија 
положили испите из педагогије и психологије, 
доказ да су полозили стручни испит, односно 
испит за лиценцу; 2. извод из МКР; 3. уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци) и 
4. да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. У поступку одлучи-
вања о избору наставника, конкурсна комисија 
ће извршити ужи избор кандидата који ће бити 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима. Психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима врши 
служба за пословање запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. О времену и месту 
провере изабрани кандидати ће бити накнадно 
обавештени. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у листу „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Рок за жалбу Школс-
ком одбору Школе је 8 дана. Пријаве слати на 
адресу: ОШ „Професор Брана Пауновић” 12315 
Рашанац. Контакт телефон: 012/340-375. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ” 

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
пуним радним временом

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописаним 
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Наука и образовање

законом и ако има: 1) Високо образовање: на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) по пропи-
су 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 правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривична дела 
примање мита или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 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 лич-
ну 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 пре-
узимају са сајта Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја); Кандидати подно-
се 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 одштам-
паним формуларом, достављају установи. Пре 
закључења уговора о раду кандидат доставља 
доказ којим потврђује да има психичку, физич-
ку 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. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. По завршетку конкурса предата документа 
се неће враћати кандидатима. Пријаве се под-
носе лично или путем поште (са повратницом), 
на адресу: Предшколска установа „Љубица 
Вребалов” Пожаревац, Вука Караџића бр: 1, са 
назнаком „за конкурс”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код директора и секре-
тара Предшколске установе „Љубица Вребалов” 
Пожаревац и преко телефона 012/210-308. 

РЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ” 

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Васпитач на реализацији припремно 
предшколског програма

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

пуним радним временом

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 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) психич-
ку, 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 родоскрнављење, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и 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. 

Чистачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
пуним радним временом

УСЛОВИ: 1) основно образовање; 2) психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; 3) да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривична дела 
примање мита или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 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 лич-
ну 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 пре-
узимају са сајта Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја). Кандидати подно-
се 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 одштам-
паним формуларом, достављају установи. Пре 
закључења уговора о раду кандидат доставља 
доказ којим потврђује да има психичку, физич-
ку 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. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. По завршетку конкурса предата документа 
се неће враћати кандидатима. Пријаве се под-
носе лично или путем поште (са повратницом), 
на адресу: Предшколска установа „Љубица 
Вребалов” Пожаревац, Вука Караџића бр: 1, са 
назнаком „ЗА КОНКУРС”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код директора и секре-
тара Предшколске установе „Љубица Вребалов” 
Пожаревац и преко телефона 012/210-308. 

ПРИЈЕПОЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
Кладница, 36310 Сјеница 

Обавештење: конкурс објављен у листу „Посло-
ви” број 873 дана 18. 03. 2020. годне за радно 
место: професор разредне наставе у И. О. Сугу-
бине- 1 извршилац, није закључен, већ се про-

дужава због ванредног стања и остаје отворен 
до 06. јуна 2020. године. Сви заинтересовани 
кандидати могу поднети пријаве са потребном 
документацијом како стоји у тексту објављеног 
конкурса од сада до 06. јуна 2020. године. 

ПРИЈЕПОЉСКА ГИМНАЗИЈА
31300 Пријепоље, 4. децембар 3

тел. 033/712-157

1. Наставник рачунарства и 
информатике

2. Наставник математике

3. Помоћни радник домар

УСЛОВИ: За наставника: Кандидат треба да 
испуњава услове прописане чланом 139. 140. 
и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020) и услове предвиђе-
не Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у гимна-
зији („Сл. гласник РС-Просветни гласник” бр. 
15/2013, 7/2019) односно да има одговарајуће 
високо образовање: 1) На студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: а) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; б) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне 
студије другог степена који комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или област педагошке науке; 2) На основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. да 
има образовање из психолошких, педагошких 
и медодичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у настави, у складу са ЕСПБ, за кандида-
те са положеним стручним испитом или лицен-
цом за наставника сматра се да има наведено 
образовање; за помоћног радника: основно 
образовање; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма, да има држављанство Републике Србије, да 
лице није осуђивано 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 родоскврнуће, примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, правног 
саобраћаја и 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 зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
школи подносе одштампан и попуњен пријавни 
формулар са званичне странице Министарства, 
диплому (оригинал или оверену копију), уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од шест месеци), уве-
рење из матиче књиге рођених, (оригинал или 
фотокопију) извод из казнене евиденције при 
надлежној полицијској управи МУП-а (не ста-
рији од шест месеци), доказ надлежног суда да 
се против кандидата не води поступак (не ста-
рији од шест месеци). Доказ о знању српског 
језика као и језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад у школи, доставља само 
кандидат који одговарајуће образовање није 
стекао на српском језику). Доказ о испуњености 
услова у погледу психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученици-
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ма изабрани кандидат ће доставити пре закљу-
чења уговора о раду. Проверу психофизичке 
способности кандидата који испуњавају услове 
конкурса, а који су се благовремено и са потпу-
ном документацијопм јавили на конкурс и који 
уђу у ужи избор, вршиће Национална служба 
за запошљавање у Пријепољу, применом стан-
дардизованих поступака. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве се подносе поштом или лично на 
адресу: Пријепољска гимназија, 4. децембар 3, 
31300 Пријепоље. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити лично или путем телефо-
на 033/712-157. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ПЕРИЋ ВАЛТЕР”

Пријепоље
тел. 033/712-325

1. Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24. став 1. Закона о раду („Служ-
бени гласник РС”, број: 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17-УС, 95/18 аутентично тума-
чење), треба да испуњава услове предвиђене 
чланом 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС” 
број: 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20) 
и уз пријаву на конкурс да достави потребна 
документа и то да: има одговарајуће основно 
образовање; има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривично дело насиља у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да достави: 
оверену фотокопију сведочанства о завршеном 
основном образовању; уверење из Основног 
суда 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 примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са Законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (не старија од 6 
месеци); доказ о неосуђиваности, уверење из 
казнене евиденције да лице није осуђивано 
(уверење из МУП-а - не старије од 6 месеци); 
уверење о држављанству Републике Србије 
(- не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Кандидат који буде изабран дужан је 
да пре закључивања уговора о раду достави 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (не 
старије од 6 месеци). Рок за пријављивање је 

8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
на конкурс са кратком биографијом (CV) и са 
потребним документима, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају лично 
или на адресу Основна школа „Владимир Перић 
Валтер” у Пријепољу, Санџачких бригада 13, 
31300 Пријепоље. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве, неће се разматрати. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, радним даном од 8 до 13 часова, лично 
или путем телефона 033/712-325. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДОБРИСАВ ДОБРИЦА РАЈИЋ”

31325 Бистрица
тел. 033/80-626

1. Наставник математике
88,88% радног времена

2. Наставник српског језика и 
књижевности

94,44% радног времена

УСЛОВИ: учесник конкурса поред општих 
услова предвиђених Законом о раду („Служ-
бени гласник Републике Србије” бр. 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 усло-
ве 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 вас-
питања („Службени гласник Републике Србије” 
бр. 88/2017, 27/2019-др. закон и 10/2019) и 
услове из Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник Републи-
ке Србије-Просветни гласник” број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 11/17, 13/2018 и 11/2019). Кандидат је 
дужан да попуни пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Заједно са одштампаним пријавним формула-
ром који се налази на званичној интернет стра-
ници, кандидат доставља и доказе у оригиналу 
или овереној копији и то: 1) да има одгова-
рајуће образовање; 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзирана 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 из тач. 1), 4) 
и 5) овог члана подносе се уз пријаву на кон-
курс, а из тач. 2) овог члана пре закључења 
уговора о раду. Доказ из тач. 3) овог члана 
прибавља установа. Конкурс спроводи конкурс-
на комисија, коју именује директор. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања, о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени на бројеве телефо-
на које су навели у својим пријавама. Разговор 
са кандидатима ће се обавити у просторијама 
школе, а о месту и времену ће бити благовре-
мено обавештени. Неће се разматрати пријаве 

које су неблаговремене, непотпуне и које не 
испуњавају услове у погледу врсте и степена 
стручне спреме. Пријавни формулар са дока-
зима о испуњавању услова доставити у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса, на 
горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурс 
- наставник математике”, односно „За конкурс - 
наставник српског језика и књижевности”. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕЗОВА РАШКОВИЋА”
31322 Божетићи, Нова Варош 

Чистачица
са 53% радног времена, место рада: 

Божетићи

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања пос-
ла чистачице може бити примљен кандидат 
који поред општих услова прописаних Законом 
о раду („Службени гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 75/2014, 13/2017 - УС, 113/2017 и 
95/2018-аутентично тумачење) и испуњава 
услове прописане чланом 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” број 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/2020), 
односно чланом 16. Правилника о организацији 
и систематизацији послова у ОШ „Кнезова Раш-
ковића” у Божетићима, и то ако: 1) има одгова-
рајуће образовање; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик. Услови 
из става 2. тачке 1. овог Конкурса доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази о испуњености услова из 
ставе 2. тачке 3)-5) овог Конкурса саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из става 1. тач-
ка 2) овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду. У смислу услова из ставе 1. тач-
ке 1. овог Конкурса који се тичу образовања 
кандидата обавезно је поседововање доказа о 
завршеној основној школи. Кандидати попуња-
вају пријемни формулар на званичној интернет 
страници Мунистарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају Школи. Уз пријавни формулар 
кандидати су дужни да приложе одговарајућу 
документацију којом се доказује испуњеност 
прописаних услова и то: сведочанство/уверење 
о завршеној основној школи; извод из матич-
не књиге рођених (на прописаном обрасцу са 
холограмом); уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци); уверење о неосуђи-
ваности (не старије од шест месеци); личну 
биографију (CV). Доказ о психичкој, физичкој 
и здравстеној способности за рад са децом и 
ученицима, подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Сви докази прилажу 
се у оригиналу или овереној фотокопији. Прија-
ве на конкурс могу се поднети у року од осам 
дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве, као и прија-
ве са неовереним копијама, неће бити узете у 
разматрање. Кандидати који испуњавају усло-
ве за оглашено радно место а чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су приложени 
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сви потрбни докази и који су изабрани у ужи 
круг упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандаризованих поступака. Одлуку 
о избору кандидата донеће конкурсна комисија 
након добијања резултата психолошке про-
цене кандидата, у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Разговор 
са кандидатима обавиће се у просторијама ОШ 
„Кнезова Рашковића”, 31320 Божетића, с тим 
да ће кандидати о датуму и времену разговора 
бити обавештени на адресу из пријаве, односно 
број контакт телефона који су навели у својим 
пријавама. Пријаве са доказима о испуњености 
услова предати непосредно у школи (канцела-
рија секретара), радним данима у времену од 
8 до 14 сати или послати на следећу адресу: 
Основна школа „Кнезова Рашковића”, 31322 
Божетићи. Пријаве се предају у затвореној 
коверти са назнаком „Не отварати - Конкурс за 
пријем у радни однос на радном месту чиста-
чице”. Напомена: Неблаговремене и непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази биће одбачене закључком 
конкурсне комисије. Овај оглас објављује се у 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање. 

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” 
36310 Сјеница, Јаворска 1

1. Наставник разредне наставе
за рад у матичној школи у Сјеници

2 извршиоца

2. Наставник босанског језика
за рад у матичној школи у Сјеници и у 

издвојеном одељењуТријебине

3. Наставник српског језика
за рад у матичној школи у Сјеници и у 

издвојеном одељењу Тријебине

4. Наставник енглеског језика
за рад у матичној школи у Сјеници и у 

издвојеном одељењу Тријебине

5. Стручни сарадник - библиотекар
за рад у матичној школи у Сјеници

УСЛОВИ: 1. 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, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/19-аутен-
тично тумачење), треба да испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос прописане чл. 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017 и 27/2018-
др. закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о 
организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Светозар Марковић” из Сјенице и то да имају 
одговарајуће високо образовање у складу са 
чл. 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020), као и 
према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/19), и то: да је стекао одго-
варајуће високо образовање: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 

педагошких наука; 2) високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2. да кандидат има психичку, физич-
ку и здраствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примања 
или давања мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да против канди-
дата није покренут кривични поступак, доне-
та наредба о спровођењу истраге, покренута 
оптужница или донето решење о одређивању 
притвора 5. држављанство Републике Србије; 
6. да знају српски језик -босански језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
попуњава пријавни формулар који преузима на 
званичној страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и са одштампаним 
пријавним формуларом доставља следећу доку-
ментацију: 1. оверен препис или оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; 2. лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима доставља пре закључења угово-
ра о раду кандидат који заснује радни однос 
по конкурсу; 3. уверење о неосуђиваности за 
кривична дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
кандидат прибавља у надлежној полицијској 
управи МУП-а - не старије од 6 месеци, у ори-
гиналу или овереној копији, 4. уверење из суда 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак, донета наредба о спровођењу истра-
ге, покренута оптужница или донето решење 
о одређивању притвора (не старије од 6 месе-
ци); 5. уверење о држављанству РС - оригинал 
или оверена копија, не старије од 6 месеци, 
6. извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија), 7. доказ о знању српског 
језика као језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи доставља се само уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику. Конкурс спроводи комисија коју 
именује директор у складу са законом. Конкур-
сна комисија утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који буду испуњавали услове кон-
курса и буду изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана од дана истека рока за подношење 
пријава упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата 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 из 
претходног става и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Лице које буде 
изабрано по конкурсу, дужно је да приложи 
доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) пре закључења уго-
вора о раду. Тражена документа достављају 
се у оригиналу или овереној копији, лично или 
послати у затвореној коверти на адресу: ОШ 
„Светозар Марковић”, 36310 Сјеница, Јаворска 
1, са назнаком „За конкурс”. Рок за достављање 

пријава је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Телефон 
за информације: 020/741-038 (секретар школе). 

ТЕХНИЧКО-ПОЉОПРИВРЕДНА 
ШКОЛА
Сјеница

1. Наставник српског језика и 
књижевности

2. Наставник саобраћајне групе 
предмета

3. Наставник машинске групе 
предмета

УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставника 
треба да испуњава услове из члана 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/19, 6/2020), Правил-
ника о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада машин-
ство и обрада метала и саобраћаја („Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015 и 
2/2017), Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предме-
та, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 8/15, 11/16, 13/16-И, 13/16-ИИ, 
2/17-И, 2/17-ИИ, 13/18 и 17/19); 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. држављанство 
Републике Србије; 4. није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за коју је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање, злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела 
из групе полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићеним међународним правом, без обзира 
за изречену кривичу санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 5. зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријемни фор-
мулар који преузима са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја а потребну документацију 
заједно са оштампаним пријавним формула-
ром доставља школи. Потребна документације 
за конкурс: 1. оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, 2. уверење о држављан-
ству - оригинал или оверену копију, 3. извод из 
матичне књиге рођених са холограмом - ори-
гинал или оверену копију, 4. уверење о нео-
суђиваности и да против њих није покренут 
кривични поступак (не старији од шест месе-
ци) - оригинал или оверену копију, 5. Писмени 
доказ (уверење) да је положио испит из српског 
језика одговарајуће високошколске установе, 
којим потврђује да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад, тј. српски језик, 
уколико је одговарајуће образовање стекао на 
страном језику, 6. кандидат који има образо-
вање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина доставља одговарајућу потврду 
(уверење) високошколске установе о броју ост-
варених бодова, односно о положеним испити-
ма из педагогије и психологије, односно уве-
рење о положеном стручном испиту (испиту за 
лиценцу). Кандидат који нема образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина је обавезан да га стекне у року од једне, 
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а највише две године од дана пријема у рад-
ни однос као и услов за полагање испита за 
лиценцу (сматра се да наставник, који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на), 7. доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање 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, Саве Ковачевића 
15, 36310 Сјеница, тел. за контакт 063/8528-
085. 

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
ПРИЈЕПОЉЕ

31300 Пријепоље, 4. децембар 3
тел. 033/710-018

1. Наставник економске групе 
предмета

2 извршиоца

2. Наставник математике

3. Наставник угоститељске групе 
предмета

2 извршиоца

4. Педагог школе
50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139, 140. и 142 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020) и услове предвиђене Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у стручним школама 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 8/15, 11/16, 2/17, 13/18 и 7/2019) односно 
да има одговарајуће образовање (стечено на 
студијама другог степена, мастер академске 
студије, мастер струковних студија и специја-
листичких студија) или основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године и образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од који најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест праксе у устано-
ви у складу са Европским системом преносом 
бодова, односно степен и врста стручне спре-
ме у складу са Правилником о степену и врсти 
стручне спреме наставника стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школа-
ма за одговарајући предмет. Остали услови: 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да има 
држављанство Републике Србије; да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, правног 
саобраћаја и 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 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 

школи подносе одштампан и попуњен пријавни 
формулар са званичне странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије, диплому (оригинал или оверену 
копију), уверење о држављанству (не старије 
од шест месеци), уверење из матичне књи-
ге рођених, извод из казнене евиденције при 
надлежној полицијској управи МУП-а (не ста-
рији од шест месеци), доказ надлежног суда 
да се против кандидата не води поступак (не 
старији од шест месеци). Доказ о испуњености 
услова у погледу психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и учени-
цима изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду. Решење о избору 
кандидата доноси конкурсна комисија, у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Проверу психофизичке способ-
ности кандидата који испуњавају услове кон-
курса, а који су се благовремено и са потпуном 
документацијом јавили на конкурс и који уђу у 
ужи избор, вршиће Национална служба за запо-
шљавање у Пријепољу, применом стандардизо-
ваних поступака. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се 
подносе поштом или лично на адресу: Економ-
ско-трговинска школа Пријепоље, 4. децембар 
3, 31300 Пријепоље. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе на 
телефон: 033/710-018. 

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
ПРИЈЕПОЉЕ

31300 Пријепоље, 4. децембар 3
тел. 033/710-018

1. Мајстор одржавања/домар

2. Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) 
и услове предвиђене чланом 19 Правилника о 
организацији и систематизацији послова шко-
ле односно да има одговарајуће образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да има 
држављанство Републике Србије; да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, правног 
саобраћаја и 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 зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
школи подносе одштампан и попуњен пријав-
ни формулар са званичне странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
РС, диплому (оригинал или оверену копију), 
уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци), уверење из матичне књиге рођених, 
извод из казнене евиденције при надлежној 
полицијској управи МУП-а (не старији од шест 
месеци), доказ надлежног суда да се против 
кандидата не води поступак (не старији од шест 
месеци). Доказ о испуњености услова у погледу 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима изабрани кан-
дидат ће доставити пре закључења уговора о 

раду. Решење о избору кандидата доноси кон-
курсна комисија, у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Про-
веру психофизичке способности кандидата који 
испуњавају услове конкурса, а који су се благо-
времено и са потпуном документацијопм јави-
ли на конкурс и који уђу у ужи избор, вршиће 
Национална служба за запошљавање у Прије-
пољу, применом стандардизованих поступака. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве се подносе 
поштом или лично на адресу: Економско-трго-
винска школа Пријепоље, 4. децембар 3, 31300 
Пријепоље. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе на теле-
фон: 033/710-018. 

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
ПРИЈЕПОЉЕ

31300 Пријепоље, 4. децембар 3
тел. 033/710-018

1. Наставник економске групе 
предмета

55% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139, 140. и 142 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020) и услове предвиђене Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у стручним школама 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 8/15, 11/16, 2/17, 13/18 и 7/2019), однос-
но да има одговарајуће образовање (стечено 
на студијама другог степена, мастер академске 
студије, мастер струковних студија и специја-
листичких студија) или основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године и образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест праксе у устано-
ви у складу са Европским системом преносом 
бодова, односно степен и врста стручне спре-
ме у складу са Правилником о степену и врсти 
стручне спреме наставника стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школа-
ма за одговарајући предмет. Остали услови: 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да има 
држављанство Републике Србије, да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, правног 
саобраћаја и 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 зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
школи подносе одштампан и попуњен пријавни 
формулар са званичне странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије, диплому (оригинал или оверену 
копију), уверење о држављанству (не старије 
од шест месеци), уверење из матичне књи-
ге рођених, извод из казнене евиденције при 
надлежној полицијској управи МУП-а (не ста-
рији од шест месеци), доказ надлежног суда 
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да се против кандидата не води поступак (не 
старији од шест месеци). Доказ о испуњености 
услова у погледу психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и учени-
цима изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду. Решење о избору 
кандидата доноси конкурсна комисија, у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Проверу психофизичке способ-
ности кандидата који испуњавају услове кон-
курса, а који су се благовремено и са потпуном 
документацијом јавили на конкурс и који уђу у 
ужи избор, вршиће Национална служба за запо-
шљавање у Пријепољу, применом стандардизо-
ваних поступака. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се 
подносе поштом или лично на адресу: Економ-
ско-трговинска школа Пријепоље, 4. децембра 
3, 31300 Пријепоље. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе на 
телефон 033/710-018. 

ОШ „БЛАГОЈЕ ПОЛИЋ”
Кратово

тел. 033/2436041

Шеф рачуноводства
са 50% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них чланом 24, 26. Закона о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/05, 61, 54/09, 32/13 и 
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18) кандидат треба 
да испуњава услове предвиђене чланом 139. 
Закона о основама система и образовања и вас-
питања („Службени гласник Републике Србије” 
број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), 
односно: 1) поседује одговарајуће образовање 
VI или VII степен стручне спреме економског 
смера 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
3) није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (доказ не старији 
од 6 месеци); 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
- потврда факултета да је наставу на студија-
ма слушао на српском језику (доказ достављају 
кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику); Докази о испуње-
ности 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. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи и то: оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом високом 
или вишем образовању, оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству, ори-
гинал или оверену фотокопију доказа о неос-
уђиваности (доказ не старији од 6 месеци); и 
радну биографију. Одлуку о избору кандидата 
доноси Конкурсна комисија након обављеног 
разговора са кандидатима који испуњавају про-

писане услове и доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са на адресу: Основна школа „Благоје Полић” 
Кратово, 31337 Кратово, Прибојска Бања, са 
назнаком „За конкурс”. Фотокопије докумената 
морају бити оверене. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће узимати у разматрање. 
Све додатне информације можете добити на 
телефон: 033/2436-041. 

Секретар школе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них чланом 24., 26. Закона о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/05, 61, 54/09, 32/13 и 
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18) кандидат треба 
да испуњава услове предвиђене чланом 132. 
чланом 139. и 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), 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, на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовања 
до 10. септембра 2005. године; 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђиван правнос-
нажном 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (доказ 
не старији од 6 месеци); 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад - потврда факултета да је наставу 
на студијама слушао на српском језику (доказ 
достављају кандидати који одговарајуће обра-
зовање нису стекли на српском језику); лице 
запослено на месту секретара мора да има доз-
волу за рад секретара (лиценца за секретара), 
а у складу са Законом о основама система обра-
зовања 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, правосуд-
ни 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. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи и то: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом високом обра-
зовању, оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству, оригинал или оверену 
фотокопију доказа о неосуђиваности (доказ не 

старији од 6 месеци); оригинал или оверену 
фотокопију дозволе за рад - лиценцу за секре-
тара 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 запос-
лене у органима државне управе или оригинал 
или оверену фотокопију доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним 
органима са високом стручном спремом и радну 
биографију. Пријава кандидата који није поло-
жио стручни испит за секретара неће се смат-
рати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити 
у обавези да у законском року положи испит. У 
поступку одлучивања о избору кандидата, кон-
курсна комисија врши ужи избор кандидата који 
се упућују на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступка. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са на адресу: Основна школа „Благоје Полић” 
Кратово, 31337 Кратово, Прибојска Бања, са 
назнаком „За конкурс”. Фотокопије докумената 
морају бити оверене. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће узимати у разматрање. 
Све додатне информације можете добити на 
телефон 033-2436041. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ПЕРИЋ ВАЛТЕР”

Пријепоље
тел. 033/712-325

1. Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу Душманићи

2. Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу Кучин

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139, 140. и 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” број: 88/17, 27/18 - др. 
закони, 10/19 и 6/20) и Правилником о врсти 
и степену образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник - Просветни гласник”, број 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 
2/20) и то: да је стекао 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, однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; б) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких науке; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у настави, 
у складу са европским системом преноса бодо-
ва; за кандидате са положеним стручним испи-
том или лиценцом за наставника сматра се да 
има наведено образовање; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
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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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са Законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да је државља-
нин Републике Србије; зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са пријавом на конкурс 
и попуњеним и одштампаним пријавним фор-
муларом доставља Школи. Уз пријаву на кон-
курс са кратком биографијом (CV) и попуњеним 
пријавним формуларом треба приложити: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; потврду високош-
колске установе да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у настави, у 
складу са европским системом преноса бодова 
или оверену копију уверења о стручном испиту 
или положеној лиценци за наставника; уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне 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 покре-
нут кривични поступак за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са Законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старије од 
6 месеци); доказ о знању српског језика као и 
језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад у школи (доказ кандидат доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику); доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат, пре закључивања 
уговора о раду - не старије од 6 месеци). Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве на конкурс са кратком 
биографијом (CV) и са потребним документима, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају лично или на адресу Основна школа 
„Владимир Перић Валтер” у Пријепољу, Санџач-
ких бригада 13, 31300 Пријепоље, са назнаком 
„За конкурс за пријем у радни однос”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе, радним даном од 8 до 
13 часова, лично или путем телефона: 033/712-
325. 

ОСНОВНА ШКОЛА „12. ДЕЦЕМБАР”
36310 Сјеница, Нова бб

Професор математике
са 84% радног времена

Професор техничког и 
информатичког образовања

са 80% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, потребно да кандидат испуњава 
услове из члана 139, 140 Закона о основама сис-

тема образовања и васпитања, да кандидат има 
одговарајуће образовање: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука, 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, да испуњава услове прописа-
не Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник - Просветни глас-
ник РС” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
2/2017 и 3/2017), да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела из групе кривич-
них дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, да има држављан-
ство Републике Србије, да зна језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. 

3. Котлар

УСЛОВИ: трећи степен стручне спреме, машин-
ског, електро, грађевинског смера са поло-
женим испитом за ложача парних котлова, 
поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности, да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, има држављанство Р Србије, зна 
српски језик и језик на коме остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете. Установи кандидат доставља: 
пријавни формулар са кратком биографијом, 
оригинал или оверену копију дипломе не ста-
рију од 6 месеци, доказ да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело утврђе-
но чл. 139 став 1 тачка 3 3акона, не старије од 
6 месеци, уверење о држављанству (оригинал 
или оверена копија), не старије од 6 месеци, 
извод из матичне књиге рођених - оригинал 
или оверена копија), не старије од 6 месеци. 
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављи-
вања у недељнику „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене молбе неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве се достављају непосредно 
или путем поште на адресу: Основна школа „12. 
децембар”, Сјеница, Нова бб. 

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
Пријепоље, Лоле Рибара 1

Наставник разредне наставе
8 извршилаца

Наставник немачког језика
са 85% пуне норме часова

УСЛОВИ: 1. Кандидати треба да испуњавају 
услове из члана 139. Закона о основама сис-

тема образовања и васпитања и то: а) имају 
одговарајуће образовање у складу са чланом 
140. Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилника о степену и врсти 
образовања и васпитања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); б) имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; в) нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
ривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, за пуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није 
у складу са законом утврђено дискиримина-
торно понашање; г) имају држављанство Репу-
блике Србије; д) знају српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 2. 
Уз попуњен пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају потребну документацију у року од 
осам дана од дана објављивања конкурса и то: 
пријава на конкурс; оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену фото-
копију не старије од шест месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију, не старију од шест месеци), доказ 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела и за које није у складу са зако-
ном утврђен дискриминаторно понашање (ори-
гинал или оверену фотокопују не старије од 
шест месеци); доказ о знању српског језика и 
језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су образовање стекли 
на том језику); доказ о психичкој и здравстве-
ној способнсти за рад са децом и ученици-
ма (не старије од шест месеци) - доставља се 
пре о закључења уговора о раду. Непотпуне и 
неблаготворне пријаве неће бити разматране, 
као ни фотокопије докумената које нису ове-
рене од стране надлежног органа (суда, органа 
општинске-градске управе, јавног бележника). 
Пријаве са доказима о испуњењу свих услова 
тражених конкурсом слати у затвореној ковер-
ти препорученом поштом са назнаком „Пријава 
на конкурс” на адресу: ОШ „Свети Сава”, 31300 
Пријепоље, Лоле Рибара 1 или донети лично у 
школу, радним даном од 08. 00 до 14. 00 часо-
ва. Додатне информације на телефон: 033/710-
427, 033/710-027. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ДУШАН 
ТОМАШЕВИЋ ЋИРКО”

ВЕЛИКА ЖУПА
тел. 033/743-938

1. Наставник разредне наставе у 
издвојеном одељењу Хрта

на неодређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139, 140. и 142. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” број: 88/17, 27/18 - др. 
закони, 10/19 и 6/20) и Правилником о врсти 
и степену образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник – Просветни гласник”, број 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 
2/20) и то: да је стекао одговарајуће високо 
образовање: 1) на студијама другог степена 
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(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: а) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; б) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких науке; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у настави, 
у складу са европским системом преноса бодо-
ва; за кандидате са положеним стручним испи-
том или лиценцом за наставника сматра се да 
има наведено образовање; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са Законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да је 
држављанин Републике Србије; зна српски 
језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са 
пријавом на конкурс и попуњеним и одштампа-
ним пријавним фолмуралом доставља Школи. 
Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом 
(ЦВ) и попуњеним пријавним формуларом тре-
ба приложити: - оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању; 
- потврду високошколске установе да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у настави, у складу са европским 
системом преноса бодова или оверену копију 
уверења о стручном испиту или положеној 
лиценци за наставника; - оргинал или овере-
ну копију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци); - оргинал 
или оверену копију извода из матичних књига 
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 кандида-
та није покренут кривични поступак за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са Законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старије од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика као и језика на којем се оства-
рује 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 уче-
ницима (лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат, пре закључивања уговора о раду - не 
старије од 6 месеци). Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
на конкурс са кратком биографијом (ЦВ) и са 
потребним документима, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају лично 
или на адресу Основна школа „Душан Томаше-
вић Ћирко” у Великој Жупи, Ул. Велика Жупа 
бб, 31300 Пријепоље, са назнаком „За конкурс 
за пријем у радни однос”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара Школе, радним даном од 8 до 13 
часова, лично или путем телефона 033/743-938. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ГОЈКО ДРУЛОВИЋ”

31318 Кокин Брод, Радоиња
тел. 033-88281

1. Наставник музичке културе
на неодређено време са 50% од пуног 

радног времена, 

2. Школски педагог
на неодређено време са 50% од пуног 

радног времена, 

3. Радник на одржавању хигијене 
- чистачица

на неодређено време са 50% од пуног 
радног времена, за рад у матичној 

школи Радоиња

УСЛОВИ: 1. услови за наставника и стручног 
сарадника: поред општих услова прописаних 
чл. 24 Закона о раду (бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлу-
ка УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тума-
чење) 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 и 6/2020): 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 сарадни-
ка 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, 11/20192/2020): на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије); сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе 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 образо-
вање на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 

са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 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). 

ОСТАЛО: сви кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију, зајед-
но 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 одго-
варајућег степена и врсте стручне спреме (ове-
рену фотокопију да није старија од 6 месеци); 
кандидат који има високо образовање стечено 
на студијама другог степена доставља овере-
ну копију дипломе другог степена и оверену 
копију дипломе основних академских студија; 
уверење да није осуђиван правоснажном пре-
судом за наведена кривична дела из чл. 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања 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 месе-
ци); 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 срп-
ском 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 високошкол-
ске установе, односно доказ о положеном испи-
ту из српског језика са методиком по програму 
одговарајуће висикошколске установе за рад-
но 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. 2. услови за радника на одржа-
вању хигијене услови: 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, 10/19 и 6/2020); да има основно 
образовање /основнушколу; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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). 

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију, зајед-
но 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 фотоко-
пија да није старије од 6 месеци); уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за наве-
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дена кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (оригинал или оверена фотокопија да 
није старије од 6 месеци) из МУП-а; уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија 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 здрав-
ствену способност за рад са ученицима - лекар-
ско уверење подноси се пре закључења угово-
ра о раду. 
Рок за пријављивање на Конкурс за сва рад-
на места је осам дана од дана објављивања 
Конкурса. Пријаве које су неблаговремене, 
непотпуне и које не испуњавају услове у погле-
ду врсте и степена стручне спреме, неће бити 
узете у разматрање. Пријавни формулар и кон-
курсом тражене доказе о испуњавању услова 
доставити у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса на горе наведену адресу, са наз-
наком: „За конкурс за _______”. 

ПРОКУПЉЕ

ГИМНАЗИЈА КУРШУМЛИЈА
18430 Куршумлија, Карађорђева 2

тел. 027/389-020

На основу Инструкције о конкурсима објавље-
ним пре или у току ванредног стања Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја број: 610-00-326/2020-04 од 12. 05. 2020 и 
допуне инструкција о конкурсима објављеним 
пре или у току ванредног стања број 610-00-
326/1/2020-04 од 14. 05. 2020. године, Гимна-
зија у Куршумлији наставља конкурс за настав-
ника математике, на неодређено време, за 
100% радног времена, објављен 18. 03. 2020. 
године у листу „Послови”. Конкурс је био обус-
тављен због проглашења ванредног стања. Рок 
за пријаву кандидата на објављени конкурс 
продужава се 30 дана од дана престанка ван-
редног стања, односно до 6. јуна 2020. године. 

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„РАДОШ ЈОВАНОВИЋ СЕЉА”
18400 Прокупље, Вука Караџића 1

тел. /факс: 027/331-213
e-mail: poljopskolapk@gmail.com

Наставник стручних предмета 
ветеринарске струке

УСЛОВИ: дипломирани ветеринар или доктор 
ветеринарске медицине. 

Руковалац пољопривредне 
механизације

УСЛОВИ: трећи или четврти степен стручне 
спреме пољопривредне ил исаобраћајне струке

Технички помоћни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа

УСЛОВИ: Кандидат мора да има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19) 
и врсту стручне спреме прописану Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада пољоприв-
реда, производња и прерада хране („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 5/15, 11/16, 
10/16, 2/17 и 13/18) и Правилником о организа-
цији и систематизацији послова школе, да има 

психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимања 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примања или давања мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидати подносе пријаву у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса, тако што 
је предају лично или шаљу поштом на адресу 
школе: 18400 Прокупље, Вука Карађжића бр. 1. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се преузима са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, и заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи потребну доку-
ментацију: доказ о стеченом одговарајућем 
образовању (оверена фотокопија дипломе); 
доказ да кандидат није осуђиван за кривич-
на дела из члана 139. став 1. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(уверење полицијске управе са изводом из каз-
нене евиденције издато од стране МУП-а РС не 
старије од 6 месеци и уверење суда да лице 
није под истрагом не старије од шест месеци); 
доказ да кандидат има држављанство Републи-
ке Србије (уверење не старије од шест месеци) 
и кратку радну биографију. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос, 
у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава и кандидате који су изабрани 
у ужи избор, упућује на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. У року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, обавља разго-
вор са кандидатима са листе и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Ближе 
информације могу се добити путем телефона 
027 331 213. 

ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ”
18420 Блаце, Вука Караџића бб

тел. 027/371-373

Обавештење

Рок за пријаву кандидата на објављени конкурс 
18. 03. 2020. год. за избор директора Основне 
школе „Стојан Новаковић” Блаце, 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 поступ-
цима за време ванредног стања („Службени 
гласник РС”, бр. 41/20 и 43/20). 

ЕКОНОМСКО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
18430 Куршумлија, Карађорђева 2

тел. 027/389-024

Наставник математике
са 83,25% радног времена

Наставник српског језика и 
книжевности

са 66,66% радног времена

УСЛОВЕ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139. став 1. тачка 3. и чл. 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018); 
да има високо образовање; да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина 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. Уколико 
кандидат нема наведено образовање обавезан је 
да га стекне у року од једне а највише две годи-
не 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 положио стручни испит (испит 
за лиценцу) и да има образовање у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима, да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примања и давања мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
држављанство РС, да зна језик на коме се оства-
рује образовно васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидат доставља пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, потврду са факултета о положеним 
испитима из психологије, педагогије, методике 
у вредности 30 бодова и 6 бодова праксе или 
потврду о положеним испитима из педагогије и 
психологије или потврду о положеном стручном 
испиту, извод из матичне рођених и уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци, лекарско 
уверење се доставља пре закључења уговора 
о раду, уверење да није осуђиван за наведена 
кривична дела прописана чл. 139 став 1. тачка 
3. Закона. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање као и неоверене 
фотокопије докумената. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве слати на горе наведену адресу са назна-
ком „За конкурс“. 

ПУ „СУНЦЕ“
18430 Куршумлија, Косовска 36а

тел. 027/381-534

Обавештење

Конкурс за пријем у радни однос на неодређено 
време за три васпитача, стручног сарадника - 
педагога, помоћног кувара, спремачицу и секре-
тара установе, који је објављен у публикацији 
„Послови” 11. 03. 2020. године се наставља. 
Рок за подношење пријава је три дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. 

СРЕДЊА ШКОЛА БЛАЦЕ
18420 Блаце, Краља Петра I 3

тел. 027/371-315

Наставник руског језика
са 78% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер 
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академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године: да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисципплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и 6 бодова прак-
се у установи у складу са Европским системом 
преноса бодова или да је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или 
положио стручни испит (испит за лиценцу) и да 
поседује звање у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18 и 7/19) и 
Правилника о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама („Службени гласник РС - 
Просветни гласник” бр. 5/15, 10/16, 7/17, 13/18 
и 11/19); да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом, да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимања 
малолетног лица, запиштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично 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 
по члану 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и да 
је држављанин РС. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. 

ОСТАЛО: Кандидат доставља: оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; извод 
рођених; уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци; лекарско уверење доставља иза-
брани кандидат при закључењу уговора о раду; 
уверење да није осуђиван прибавља установа; 
потврду са факултета о положеним испитима из 
психологије, педагогије, методике у вредности 
од 30 бодова и 6 бодова праксе или потврду о 
положеним испитима из педагогије и психоло-
гије, или потврду о положеном стручном испи-
ту. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Рок за достављање 
докумената 8 дана од дана објављивања кон-
курса на адресу: Средња школа Блаце Краља 
Петра I 3, 18420 Блаце, контакт телефон: 
027/371-315, 371-533. 

Наставник практичне наставе 
пољопривредне групе предмета

са 65% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године: да 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисципплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 

дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи у складу са Европским сис-
темом преноса бодова или да је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије 
или положио стручни испит (испит за лиценцу) 
и да поседује звање у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама („Службени гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 5/15, 10/16, 7/17, 13/18 и 11/19); 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом, 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 
насиља у породици, одузимања малолетног 
лица, запиштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање по чла-
ну 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и да је 
држављанин РС. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. 

ОСТАЛО: Кандидат доставља: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, извод из 
МК рођених, уверење о држављанству не ста-
рије од 6 месеци, лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат при закључењу уговора 
о раду, уверење да није осуђиван прибавља 
установа, потврду са факултета о положеним 
испитима из психологије, педагогије, методике 
у вредности од 30 бодова и 6 бодова праксе 
или потврду о положеним испитима из педа-
гогије и психологије или потврду о положеном 
стручном испиту. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Рок 
за достављање докумената је 8 дана од дана 
објављивања конкурса на адресу: Средња шко-
ла Блаце, Краља Петра I 3, 18420 Блаце, кон-
такт телефон: 027/371-315, 371-533. 

СРЕДЊА ШКОЛА БЛАЦЕ
18420 Блаце, Краља Петра I 3

тел. 027/371-315

Наставник пољопривредне групе 
предмета

са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године: да 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи у складу са Европским сис-
темом преноса бодова или да је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије 
или положио стручни испит (испит за лиценцу) 
и да поседује звање у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама („Службени гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 5/15, 10/16, 7/17 и 13/18); да има 

психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом, да није осуђиван правнос-
нажном 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добора заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање по чла-
ну 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и да је 
држављанин РС. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. 

ОСТАЛО: Кандидат доставља: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, извод из 
МК рођених, уверење о држављанству не ста-
рије од 6 месеци, лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат при закључењу уговора 
о раду, уверење да није осуђиван прибавља 
установа, потврду са факултета о положеним 
испитима из психологије, педагогије, методике 
у вредности од 30 бодова и 6 бодова праксе 
или потврду о положеним испитима из педаго-
гије и психологије, или потврду о положеном 
стручном испиту. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Рок 
за достављање докумената је 8 дана од дана 
објављивања конкурса на адресу: Средња шко-
ла Блаце, Краља Петра I 3, 18420 Блаце, конк-
такт телефон: 027/371-315, 371-533. 

Наставник практичне наставе 
пољопривредне групе предмета

са 67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године: да 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи у складу са Европским сис-
темом преноса бодова или да је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије 
или положио стручни испит (испит за лиценцу) 
и да поседује звање у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама („Службени гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 5/15, 10/16, 7/17 и 13/18); да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом, да није осуђиван правнос-
нажном 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добора заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
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законом, утврђено дискриминаторно понашање 
по члану 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и да 
је држављанин РС. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. 

ОСТАЛО: Кандидат доставља оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, извод из 
МК рођених, уверење о држављанству не ста-
рије од 6 месеци, лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат при закључењу уговора 
о раду, уверење да није осуђиван прибавља 
установа, потврду са факултета о положеним 
испитима из психологије, педагогије, методике 
у вредности од 30 бодова и 6 бодова праксе 
или потврду о положеним испитима из педаго-
гије и психологије, или потврду о положеном 
стручном испиту. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Рок за достављање докумената 8 дана од дана 
објављивања конкурса на адресу: Средња шко-
ла Блаце Краља Петра I 3, 18420 Блаце, конк-
такт телефон: 027/371-315, 371-533. 

Организатор практичне наставе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године: да 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи у складу са Европским сис-
темом преноса бодова или да је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије 
или положио стручни испит (испит за лиценцу) 
и да поседује звање у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама („Службени гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 5/15, 10/16, 7/17 и 13/18); да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом, да није осуђиван правнос-
нажном 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добора заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање по чла-
ну 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и да је 
држављанин РС. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. 

ОСТАЛО: Кандидат доставља: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; извод из 
МК рођених; уверење о држављанству не ста-
рије од 6 месеци; лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат при закључењу уговора 
о раду; уверење да није осуђиван прибавља 

установа; потврду са факултета о положеним 
испитима из психологије, педагогије, методике 
у вредности од 30 бодова и 6 бодова праксе 
или потврду о положеним испитима из педаго-
гије и психологије, или потврду о положеном 
стручном испиту. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Рок за достављање докумената 8 дана од дана 
објављивања конкурса на адресу: Средња шко-
ла Блаце Краља Петра I 3, 18420 Блаце, конк-
такт телефон: 027/371-315, 371-533. 

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има IV спепен стру-
чне; 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 кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добора заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање по члану 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. 
закон, 10/19 и 6/20) и да је држављанин РС. Кан-
дидат попуњава пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. 

ОСТАЛО: Кандидат доставља оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; извод из 
МК рођених; уверење о држављанству не ста-
рије од 6 месеци, лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат при закључењу уговора о 
раду, уверење да није осуђиван прибавља уста-
нова. Рок за достављање докумената 8 дана од 
дана објављивања конкурса на адресу: Средња 
школа Блаце Краља Петра I 3, 18420 Блаце, 
конктакт телефон: 027/371-315, 371-533. 

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛОЈЕ ЗАКИЋ”
18430 Куршумлија, Топличка 14
тел. 027/381-124, 027/81000-55

Наставник математике

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: За наставника математике и настав-
ника разредне наставе може бити изабра-
но лице које испуњава услове прописане чл. 
139. и. чл. 140. став 1. и 2. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС“, 88/2017, 27/2018, 10/2019) и то: да има 
одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, 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; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање; да је држављанин Републике 
Србије, да зна језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати су дужни да приложе: оверени препис 
или фотокопију дипломе о завршеном одгова-
рајућем образовању; оверени препис или фото-
копију уверења о положеном испиту за лиценцу 
односно стручном испиту (дозвола за рад) за 
наставника или стручног сарадника; оверени 
препис или фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије и оверени препис или 
фотокопију извода из матичне књиге рођених и 
који не могу бити старији од 6 месеци; лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима које 
издаје надлежна здравствена установа; биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби; 
уверење суда да против њега није покренута 
истрага, нити поднет оптужни предлог, нити 
подигнута оптужница 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 систе-
ма образовања и васпитања прибавља школа. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови” НСЗ. 
Пријаве слати на наведену адресу школе, са 
назнаком „Конкурс за наставника математике” 
и „Конкурс за наставника разредне наставе” 
или лично. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Ближе инфор-
мације на телефон: 027/381-124, 027/8100-055. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ДРИНКА 
ПАВЛОВИЋ”

18430 Куршумлија, Вука Караџића 54

Наставник ликовне културе
са 60% радног времена

УСЛОВИ: завршен факултет и звање: дипло-
мирани сликар; академски сликар - ликов-
ни педагог, академски вајар - ликовни педа-
гог, дипломирани сликар - професор ликовне 
културе, дипломирани графичар - професор 
ликовне културе, дипломирани вајар - профе-
сор ликовне културе, дипломирани графички 
дизајнер - професор ликовне културе, дипло-
мирани уметник нових ликовних медија - про-
фесор ликовне културе, дипломирани умет-
ник фотографије - професор ликовне културе, 
дипломирани сликар - професор, дипломира-
ни вајар - професор, дипломирани графички 
дизајнер, дипломирани архитекта унутрашње 
архитектуре, дипломирани сликар зидног сли-
карства, дипломирани графичар, дипломирани 
графичар - професор, професор ликовне култу-
ре, мастер ликовни уметник (завршене основне 
академске студије из области ликовне култу-
ре, односно примењене уметности и дизајна), 
мастер примењени уметник (завршене основне 
академске студије из области ликовне културе, 
односно примењене уметности и дизајна), лице 
са завршеним факултетом ликовних уметности, 
лице са завршеним факултетом примењених 
уметности, лице са завршеним факултетом при-
мењених уметности и дизајна. 
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Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: завршен факултет и звање: профе-
сор математике, дипломирани математичар, 
дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене, дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику, дипломирани 
математичар - информатичар, професор мате-
матике и рачунарства, дипломирани мате-
матичар за математику економије, професор 
информатике - математике, дипломирани мате-
матичар - астроном, дипломирани математичар 
- примењена математика, дипломирани мате-
матичар - математика финансија (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани 
информатичар, мастер математичар, мастер 
професор математике, мастер професор мате-
матике и физике, мастер професор математи-
ке и информатике, мастер професор физике 
и математике, мастер професор информатике 
и математике, дипломирани професор мате-
матике - мастер, дипломирани математичар 
- мастер, дипломирани инжењер математике 
- мастер (са изборним предметом Основи гео-
метрије), дипломирани математичар - профе-
сор 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 - историјски 
смер, дипломирани математичар и информа-
тичар, дипломирани математичар - механичар, 
лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани мастер треба да имају 
завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима из области математике 
или примењене математике / са положеним 
испитом из предмета геометрија или основи 
геометрије / или двопредметне наставе мате-
матике и физике односно математике и инфор-
матике. Без обзира на пол и искуство.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве предвиђене Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи и Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; да имају одгова-
рајуће образовање; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна у трајању 
од најмање 3 месеца као и за кривично дело 
насиља у породици, одузимања малолетног 
детета, напуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом без обзира на изре-
чену санкцију а за које није у складу са зако-
ном утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
приложити: диплому о степену стручне спреме, 
лекарско уверење се подноси пре закључења 
уговора о раду а уверење да није осуђиван 
прибавља школа. Рок за пријављивање је осам 
дана од дана објављивања. 

ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ” ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Светосавска 25

e-mail: topheroj@mts.rs
тел. 027/8362970

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутно 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег обра-
зовања 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 оства-
рује образовновас-питни рад; 3) поседовање 
држављанства Републике Србије; 4) неосуђи-
ваност правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног 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 уче-
ницима. Докази о испуњености услова из тача-
ка 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 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству), извод из 
матичне књиге рођених, уверење о неосуђива-
ности, оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверен пре-
пис или оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, однос но испиту за 
лиценцу (осим за приправнике и друга лица 
која могу засновати радни однос без положе-
ног одговарајућег испита); доказ о знању јези-
ка на којем се остварује образовноваспитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на том језику; уверење о неосуђи-
ваности и уверење да против кандидата није 
покренут кривични поступак и није покренута 
истрага за кривична дела. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају установи. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Пријаве слати на горе наведе-
ну адресу са назнаком за „Конкурс” или лично 
управи школе од 8 до 13 часова. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „СУНЦЕ”
18430 Куршумлија, Косовска 36а

тел. 027/381-534

Наставља се конкурс обустављен у време 
трајања ванредног стања због вируса ЦОВИД 
-19, оглашен у публикацији „ Послови” дана 11. 
03. 2020. године у бр. 872, за пријем у радни 
однос на неодређено време, под истим услови-
ма, које кандидати треба да испуњавају за сле-
дећа радна места: 

Васпитач
3 извршиоца

Стручни срадник – педагог

Секретар установе

Помоћни кувар

Спремачица

УСЛОВИ: Продужава се рок трајања конкурса за 
пријем у радни однос на неодређено време, по 
престанку ванредног стања за пандемију виру-
са ЦОВИД-19, односно продужава се рок прије-
ма пријава кандидата на конкурс, који траје 
од дана објаве наставка конкурса у публика-
цији „Послови” до закључно дана 01. 06. 2020. 
године, до 14. 00 часова, када истиче конкурс. 
Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се 
могу предати, лично у предшколској установи 
од 8. 00 до 14. 00 часова, или поштом на адре-
су ПУ „Сунце”, Куршумлија, Косовска 36а 18430 
Куршумлија, са назнаком: „Конкурс”. Све додат-
не информације у вези са конкурсом можете 
добити на телефон: 027/381-534. 

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
18400 Прокупље, Милоша Црњанског бб

Дефектолог наставник  
- разредна настава

УСЛОВИ: сходно члану 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 10/2019) кандидат треба да испуњава 
следеће услове за пријем у радни однос: 1. Да 
има одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника и васпитача у основној школи за 
ученике са сметњама у развоју и инвалидите-
та („Сл. гласник РС” бр. 17/18). - Лице које је 
стекло високо образовање на студијама другог 
степена-мастер дефектолог, који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски 
програм Специјална едукација и рехабилита-
ција особа са тешкоћама у менталном развоју. 
. по прописима који су уређивали високо обра-
зовање од 10. септембра 2005. г. -На основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. г. - дипломи-
рани дефектолог - олигофренолог, 2. да има 
физичку, психичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење доставља кандидат који је изабран, пре 
закључења уговора о раду), 3. Да није осуђи-
ван правоснажном пресудом из члана 139., 
став 1., тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања, 4. Да има држављан-
ство Републике Србије, 5. Да зна језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Потребна документација: извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству, 
диплома о стручној спреми (оригинал или ове-
рена фотокопија), уверење 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 насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања или давања мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање-ориги-
нал или оверена фотокопија не старија од 6 
месеци, да зна српски језик (важи само за лице 
које који одговарајуће образовање није стекао 
на српском језику) тада кандидат доставља 
оригинал писани доказ или оверену фотокопију 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе, 
који издаје високошколска надлежна установа. 
Напомена: кандидати, уз осталу документацију, 
достављају пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства. Документа-
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ција са пријавним формуларом доставља се 
лично, од 8. 00 до 13. 00 часова секретаријату 
школе, или се шаље поштом, на адресу: ОШ 
„Свети Сава”, Милоша Црњанског бб, 18400 
Прокупље рок: Рок за достављање пријава је 
8 (осам) дана, од дана објављивања конкурса, 
не рачунајући дан објављивања. Неблаговре-
мене, непотпуне и пријаве које не задовоља-
вају конкурсом предвиђене услове, неће бити 
разматране. 

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
18400 Прокупље, Милоша Црњанског бб

Дипломирани економиста за 
финансијско рачуноводствене 

послове 
са непуним радним временом од 50%

УСЛОВИ: сходно члану 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 10/2019) кандидат треба да 
испуњава следеће услове за пријем у радни 
однос: 1. Да има одговарајуће високо обра-
зовање у складу са чланом 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
На основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
г. - дипломирани економиста или мастер еко-
номиста: да има одговарајуће образовање на 
мастер студијама, по прописима који уређују 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. г. 2. Да има физичку, психичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење доставља кандидат који 
је изабран, пре закључења уговора о раду), 3. 
Да није осуђиван правоснажном пресудом из 
члана 139., став 1., тачка 3) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, 4. Да 
има држављанство Републике Србије, 5. Да 
зна језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Потребна документација: 
Извод из матичне књиге рођених, -Уверење 
о држављанству, Диплома о стручној спреми 
(оригинал или оверена фотокопија), верење 
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 насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело 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 
оверена фотокопија не старија од 6 месеци, 
- да зна српски језик (важи само за лице које 
који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику) тада кандидат доставља ори-
гинал писани доказ или оверену фотокопију 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе, 
који издаје високошколска надлежна уста-
нова. Напомена: кандидати, уз осталу доку-
ментацију, достављају пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства. 
Документација са пријавним формуларом 
доставља се лично, од 8. 00 до 13. 00 часова 
секретаријату школе, или се шаље поштом, на 
адресу: ОШ „Свети Сава”, Милоша Црњанског 
бб, 18400 Прокупље рок: Рок за достављање 
пријава је 8 (осам) дана, од дана објављи-
вања конкурса, не рачунајући дан објављи-
вања. Неблаговремене, непотпуне и пријаве 
које не задовољавају конкурсом предвиђене 
услове, неће бити разматране. 

СМЕДЕРЕВО

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84

тел. 026/4617-380

Наставник разредне наставе
са 60% норме, у првом циклусу 

Функционалног образовања одраслих

УСЛОВИ: 1. занимање - једно од наведених: 
професор разредне наставе, професор педаго-
гије са претходно завршеном педагошком ака-
демијом или учитељском школом, професор 
разредне наставе и енглеског језика за основну 
школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - 
мастер, професор разредне наставе и ликовне 
културе за основну школу. Кандидати морају да 
имају и савладан програм обуке за оспособља-
вање директора, наставника, стручног сарадни-
ка и андрагошког асистента за рад са одрасли-
ма: „Интегрални програм обуке за остваривање 
програма функционалног основног образовања 
одраслих”, у складу са Правилником у погледу 
простора, опреме, наставних средстава и степе-
на и врсте образовања наставника и андрагош-
ких асистената за остваривање наставног плана 
и програма основног образовања одраслих; 2. 
поседовање психичке, физичке и здравствене 
способност; 3. неосуђиваност правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца или да нису правоснажном пресудом 
осуђивани за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, или родоскврнуће, 
за крив. дело примање мита или давање мита, 
за крив. 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. да зна 
српски језик. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, а заједно 
са одштампаним пријавним формуларом школи 
достављају: 1. радну биографију, 2. уверење о 
држављанству, 3. диплому или уверење о стече-
ном образовању, 4. уверење о положеном испи-
ту за лиценцу или уверење о положеним испи-
тима из психологије, педагогије и методике од 
најмање 30 бодова, од којих најмање 6 бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова (уколи-
ко поседује), 5. уверење о неосуђиваности које 
издаје надлежна полицијска управа; 6. кандида-
ти који образовање нису стекли на српском јези-
ку потребно је да приложе доказ о знању српс-
ког језика. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Потребно 
је тражена документа приложити у оригиналу 
или оверене фотокопије (овера не сме бити ста-
рија од 6 месеци). Уверење о држављанству и о 
неосуђиваности не сме бити старије од 6 месе-
ци. Уколико се, уместо дипломе, прилаже уве-
рење о стеченом образовању, оно не сме бити 
старије од 6 месеци. Неблаговремене, непотпу-
не пријаве, као и пријаве уз које су достављене 
неоверене фотокопије потребних докумената, 
неће се узимати у разматрање. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, лично или телефоном 026/4617-380.

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ” 
11300 Смедерево, Анте Протића 3

тел. 026/617-376

Чистачица
у матичној школи

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основно 
образовање; Кандидат поред општих усло-
ва предвиђених Законом о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017, 95/2018 
- аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове прописане члановима 139. став 
1 тачка 1, 2, 3, 4. и 5. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20). односно, може 
бити примљен кандидат који на основу наведе-
них прописа испуњава следеће услове: поседо-
вање одговарајућег образовања; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; извршена пси-
холошка процена способности за рад са децом 
и ученицима; поседовање држављанства Репу-
блике Србије; знање српског језика (језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад); неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и непо-
стојање дискриминаторног понашања на стра-
ни кандидата, утврђеног у складу са законом; 
(члан 139. став 1. тачка 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања) Кандидат 
попуњава пријавни формулар који се преузи-
ма на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, доставља школи 
на адресу: Основна школа „Димитрије Давидо-
вић”, 11300 Смедерево, Анте Протића 3, са наз-
наком „За конкурс - чистачица - на неодређено 
време. „Рок за пријаву на оглас је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: оригинал или оверену 
фотокопију сведочанства о стеченом основном 
образовању, оригинал или оверену фотокопију 
уверења (не старије од 6 месеци) Министар-
ства унутрашњих послова 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 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења надлежног суда да се 
да се против кандидата није покренут кривични 
поступак, односно није покренута истрага (не 
старије од шест месеци); оригинал или овере-
ну копију уверења о држављанству - не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, потврду 
одговарајуће школске установе да је кандидат 

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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положио испит из српког језика (односи се на 
кандидате који нису образовање стекли на срп-
ском језику). Пожељно је да кандидат доста-
ви радну биографију (осим лица која први пут 
заснивају радни однос). Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима подноси, изабрани кан-
дидат, пре закључења уговора о раду. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити преко 
телефона 026/617-376. 

ОШ „ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР”
Смедеревска Паланка

Обавештење о наставку конкурса за наставника 
физичког и здравственог васпитања објављеног 
у листу „Послови” број 872. од 11. 03. 2020. 

На основу инструкције од стране Министар-
ства просвете број: 610-00-326/2020-04 од 12. 
05. 2020. настављају се сви започети конкурси 
који се због ванредног стања од 15. марта до 
6. маја 2020. нису могли реализовати. Конкурс 
за наставника физичког и здравственог вас-
питања, расписан 11. 03. 2020. и трајао је до 
19. 03. 2020. Због Одлуке о ванредном стању, 
донете 15. 03. 2020. конкурс је обустављен. 
Остало је још четири дана за пријем пријава на 
конкурс. Овим путем обавештавамо јавност да 
ћемо наставити реализацију конкурса, тако што 
ћемо пријаве на конкурс за физичко и здравст-
вено васпитање примати до 6. јуна 2020. према 
поменутој инструкцији Министарства. 

ТЕКСТИЛНО-ТЕХНОЛОШКА И 
ПОЉПРИВРЕДНА ШКОЛА

„ДЕСПОТ ЂУРАЂ”
Смедерево, Црвене армије 156

На основу дописа Министарства просвете науке 
и технолошког развоја Републике Србије дел. 
бр. 610-00-326/2020-04 од 12. 05. 2020. у вези 
инструкције-наставка процедуре о конкурсима 
објављеним пре или у току ванредног стања 
објављујемо обавештење: да рок за пријаву на 
конкурс објављеном у публикацији „Послови“, 
у броју 873 од 18. 03. 2020. на страници 86-88 
истиче 4. 06. 2020. године. 

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84

тел. 026/4617-380

Наставник енглеског језика
од 20 радних сати (50% норме) на 

одређено време до престанка функције 
помоћника директора, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуне следеће 
услове: 1. занимање - једно од наведених: 
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 про-
фесор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет/профил енглески језик), 
дипломирани филолог англиста - мастер, мас-
тер професор језика и књижевности (студијски 
програм Језик, књижевност и култура); мастер 
професор предметне наставе (претходно завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет); 2. 
поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности; 3. неосуђиваност правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца или да нису правоснажном 
пресудом осуђивани за кривична дела насиље 

у породици, одузимање малолетног лица, или 
родоскврнуће, за крив. дело примање мита 
или давање мита, за крив. дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, а заједно са одштампаним 
пријавним формуларом школи достављају: 1. 
радну биографију, 2. уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, 3. диплому 
или уверење о стеченом образовању, 4. уве-
рење о неосуђиваности које издаје надлежна 
полицијаска управа, 5. кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику потребно је 
да приложе доказ о знању српског језика. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса Потребно је тражена 
документа приложити у оригиналу или овере-
не фотокопије (овера не сме бити старија од 
6 месеци). Уверење о држављанству и о нео-
суђиваности не сме бити старије од 6 месеци. 
Уколико се, уместо дипломе, прилаже уверење 
о стеченом образовању, оно не сме бити ста-
рије од 6 месеци. Неблаговремене, непотпуне 
пријаве, као и пријаве уз које су достављене 
неоверене фотокопије потребних докумената, 
неће се узимати у разматрање. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, лично или телефоном: 026/4617-380

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11300 Смедерево, 16. октобра бб

тел. 026/653-633

Наставник посластичарства

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме - струков-
ни менаџер гастрономије, гастролог или друго 
према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них 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). 
Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане Законом о раду, услове из члана 139, 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-
др. закон, 10/2019 и 6/2020), као и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Трго-
вина, угоститељство и туризам („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015, 16/2015, 
19/2015, 11/2016, 2/2017 и 13/2018). 

ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријемни фор-
мулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја на конкурс доставити: оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченој стручној спре-
ми, уверење о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених, уверење да кандидат није 
осуђиван, а за наставника - уверење о поло-
женом стручном испиту за рад у образовању 
или положен испит за лиценцу (осим за лица 
која заснивају радни однос у својству приправ-
ника или на начин утврђен као за приправни-
ке). 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. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („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 кандида-
ти бити благовремено обавештени. Кандидат 
мора знати језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаве слати на горе наведену адресу, са наз-
наком: „За конкурс”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. 

Наставник услуживања
са непуним радним временом 79%

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме - струков-
ни менаџер ресторатерства, струковни менаџер 
хотелијерства или друго према Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада трговина, угости-
тељство и туризам („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 
2/2017 и 13/2018). Кандидати треба да испуња-
вају услове прописане Законом о раду, услове 
из члана 139, 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 образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них 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). 

ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријемни фор-
мулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
на конкурс доставити: оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченој стручној спре-
ми, уверење о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених, уверење да кандидат није 
осуђиван, а за наставника - уверење о поло-
женом стручном испиту за рад у образовању 
или положен испит за лиценцу (осим за лица 
која заснивају радни однос у својству приправ-
ника или на начин утврђен као за приправни-
ке). 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. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („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 кандида-
ти бити благовремено обавештени. Кандидат 
мора знати језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаве слати на горе наведену адресу, са наз-
наком: „За конкурс”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. 

Наставник хигијене и здравствене 
културе

са непуним радним временом од 70%

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - доктор 
медицине или доктор стоматологије или друго 
према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју 
рада трговина, угоститељство и туризам („Сл. 
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гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015, 
16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 и 13/2018). 
Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане Законом о раду, услове из члана 139., 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-
др. закон, 10/2019 и 6/2020), као и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада трго-
вина, угоститељство и туризам („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015, 16/2015, 
19/2015, 11/2016, 2/2017 и 13/2018). 

ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријемни фор-
мулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја на конкурс доставити: оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченој стручној спре-
ми, уверење о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених, уверење да кандидат није 
осуђиван, а за наставника - уверење о поло-
женом стручном испиту за рад у образовању 
или положен испит за лиценцу (осим за лица 
која заснивају радни однос у својству приправ-
ника или на начин утврђен као за приправни-
ке). 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. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („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 кандида-
ти бити благовремено обавештени. Кандидат 
мора знати језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаве слати на горе наведену адресу, са наз-
наком: „За конкурс”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. 

Наставник енглеског језика
на одређено време, ради замене 

запослене на породиљском одсуству 

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - профе-
сор, односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност или друго према Правил-
нику о степену и врсти образовања наставни-
ка из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школа-
ма („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
8/2015, 11/2016, 13/2016-исп, 13/2016, 2/2017, 
13/2018 и 7/2019). Кандидати треба да испуња-
вају услове прописане Законом о раду, услове 
из члана 139., 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 Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предме-
та, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-исп, 13/2016, 
2/2017, 13/2018 и 7/2019). 

ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријемни фор-
мулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја на конкурс доставити: оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченој стручној спре-
ми, уверење о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених, уверење да кандидат није 
осуђиван, а за наставника - уверење о поло-
женом стручном испиту за рад у образовању 
или положен испит за лиценцу (осим за лица 

која заснивају радни однос у својству приправ-
ника или на начин утврђен као за приправни-
ке). 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. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („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 кандида-
ти бити благовремено обавештени. Кандидат 
мора знати језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаве слати на горе наведену адресу, са наз-
наком: „За конкурс”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. 

Наставник економске групе 
предмета

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - дипломи-
рани економиста, мастер економиста или друго 
према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју 
рада економија, право и администрација („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 
11/2016, 2/2017, 1/2019 и 9/2019). Кандидати 
треба да испуњавају услове прописане Зако-
ном о раду, услове из члана 139, 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, струч-
них сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Економија, право 
и администрација („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019 
и 9/2019). 

ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријемни фор-
мулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја на конкурс доставити: оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченој стручној спре-
ми, уверење о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених, уверење да кандидат није 
осуђиван, а за наставника - уверење о поло-
женом стручном испиту за рад у образовању 
или положен испит за лиценцу (осим за лица 
која заснивају радни однос у својству приправ-
ника или на начин утврђен као за приправни-
ке). 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. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („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 кандида-
ти бити благовремено обавештени. Кандидат 
мора знати језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаве слати на горе наведену адресу, са наз-
наком: „За конкурс”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. 

Наставник услуживања
3 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме - струков-
ни менаџер ресторатерства, струковни менаџер 
хотелијерства или друго према Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада трговина, угости-
тељство и туризам („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 
2/2017 и 13/2018). Кандидати треба да испуња-
вају услове прописане Законом о раду, услове 
из члана 139., 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 образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них 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). 

ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријемни фор-
мулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
на конкурс доставити: оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченој стручној спре-
ми, уверење о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених, уверење да кандидат није 
осуђиван, а за наставника - уверење о поло-
женом стручном испиту за рад у образовању 
или положен испит за лиценцу (осим за лица 
која заснивају радни однос у својству приправ-
ника или на начин утврђен као за приправни-
ке). 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. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („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 кандида-
ти бити благовремено обавештени. Кандидат 
мора знати језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаве слати на горе наведену адресу, са наз-
наком: „За конкурс”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. 

Наставник куварства
6 извршилаца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме - струковни 
менаџер гастрономије, дипломирани менаџер 
гастрономије или друго према Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Трговина, угости-
тељство и туризам („Сл. гласник РС- Просветни 
гласник”, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 
2/2017 и 13/2018). Кандидати треба да испуња-
вају услове прописане Законом о раду, услове 
из члана 139., 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 образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них 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). 

ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријемни фор-
мулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
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на конкурс доставити: оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченој стручној спре-
ми, уверење о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених, уверење да кандидат није 
осуђиван, а за наставника - уверење о поло-
женом стручном испиту за рад у образовању 
или положен испит за лиценцу (осим за лица 
која заснивају радни однос у својству приправ-
ника или на начин утврђен као за приправни-
ке). 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. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („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 кандида-
ти бити благовремено обавештени. Кандидат 
мора знати језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаве слати на горе наведену адресу, са наз-
наком: „За конкурс”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЛАЗАР 
СТАНОЈЕВИЋ”

11411 Ратари
тел. 026/4392-100

Наставник математике
89% радног времена - 35, 6 сати

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове 
за пријем у радни однос прописане чланови-
ма 139, 140 ст. 1 и 2 и 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018-други закони и 10/19, 
6/2020- у даљем тексту: ЗОСОВ). Одговарајући 
степен стручне спреме, одређеног занимања 
према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник” број 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/19) и члану 140 
ЗОСОВ - професор математике, дипломирани 
математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, дипломира-
ни математичар за рачунарство и информати-
ку, дипломирани математичар - информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипло-
мирани математичар за математику економије, 
професор информатике - математике, дипло-
мирани математичар - астроном, дипломирани 
математичар - примењена математика, дипло-
мирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математи-
чар, - мастер професор математике, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор 
физике и математике, мастер професор инфор-
матике и математике, дипломирани професор 
математике-мастер, дипломирани математичар 
- мастер, дипломирани инжењер математике 
- мастер (са изборним предметом Основи гео-
метрије), дипломирани математичар - профе-
сор 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 информа-
тичар; дипломирани математичар - механичар. 
Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани-мастер треба да имају 
завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима из области математике или 
примењене математике (са положеним испитом 
из предмета геометрија или основи геометрије) 
или двопредметне наставе математике и физи-
ке односно математике и информатике. 

ОСТАЛО: да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да је држављанин 
Републике Србије; да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са европским системом преноса бодова, у 
складу са чланом 142. став 1. ЗОСОВ. Кандидат 
који је у току студија положио испите из педа-
гогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу сматра се да 
има образовање из члана 142. став 1. ЗОСОВ, 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 (доказ: потврда/
уверење/додатак дипломи о положеним испи-
тима, односно за оне који су положили испит 
за лиценцу - -потврда/уверење /обавештење 
о положеном испиту за лиценцу- оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 
да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно васпитни рад - српски језик 
(доказ су у обавези да доставе само кандидати 
који образовање нису стекли на српском јези-
ку) - доказује се потврдом одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика. Уз пријаву кандидат 
прилаже и: пријавни формулар који попуњава 
на званичној интернет страници Министарства, 
просвете, науке и технолошког развоја, који 
штампа и исти прилаже са документацијом; 
уверење о држављанству, не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверену фотокопију; извод из 
матичне књиге рођених не старије од 6 месеци, 
оригинал или фотокопију; уверење МУП-а, из 
казнене евиденције о неосуђиваности кандида-
та не старије од 6 месеци, оригинал; оригинал 
или оверену фотокопију дипломе или уверења 
о стеченој стручној спреми не старије од 6 
месеци и потврду / уверење /додатак дипломи 
о положеним испитима, односно за оне који су 
положили испит за лиценцу - -потврду/уверење 
/обавештење о положеном испиту за лиценцу- 
оригинал или оверену фотокопију, не старије 
од 6 месеци. Лица која су стекла академско 
звање мастер поред оверене мастер дипломе 
или уверења морају доставити оверену дипло-
му о завршеним основним академске студијама 
не старије од 6 месеци; потврда одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика (само кандидати 
који образовање нису стекли на српском јези-
ку), оригинал или оверена фотокопија не ста-

рије од 6 месеци. Доказ о испуњености услова у 
погледу психичке, физичке и здравствене спо-
собности кандидат који буде изабран доставља 
пре закључења уговора о раду. Ток пријема у 
радни однос на неодређено време прописан 
је чланом 154 ЗОСОВ. Информације се могу 
добити путем телефона 026/4392-100 и мејла: 
osratari@gmail.com. Пријаве на конкурс са дока-
зима о испуњености услова за пријем у радни 
однос достављају се на горе наведену адресу, 
са назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у огласним нови-
нама „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Достављена 
документа се не враћају кандидатима, осим на 
изричит захтев. 

Наставник разредне наставе
на одређено време замена одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове 
за пријем у радни однос прописане чланови-
ма 139, 140 ст. 1 и 2 и 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018-други закони и 10/19, 
6/2020- у даљем тексту: ЗОСОВ). Одговарајући 
степен стручне спреме, одређеног занимања 
према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник” број 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/19) и члану 140 
ЗОСОВ - наставник разредне наставе, профе-
сор 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. 

ОСТАЛО: да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да је државља-
нин Републике Србије; да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са европским системом преноса 
бодова, у складу са чланом 142. став 1. ЗОСОВ. 
Кандидат који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу сма-
тра се да има образовање из члана 142. став 
1. ЗОСОВ, 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 (доказ 
кандидати достављају у случају поседовања 
лиценце -уверење, потврду, обавештење о 
положеном испиту за лиценцу; у случају непо-
седовања лиценце - уверење /потврду /дода-
так дипломи где се наводе подаци да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
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кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова, у складу са чланом 
142. став 1. ЗОСОВ, не старије од 6 месеци, 
оригинал или фотокопију; да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно васпит-
ни рад - српски језик (доказ су у обавези да 
доставе само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику) - доказује се потвр-
дом одговарарајуће висо-кошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског јези-
ка. Уз пријаву кандидат прилаже и: пријавни 
формулар који попуњава на званичној интернет 
страници Министарства, просвете, науке и тех-
нолошког развоја, који штампа и исти прилаже 
са документацијом; уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци, оригинал или оверену 
фотокопију; извод из матичне књиге рођених 
не старије од 6 месеци, оригинал или фотоко-
пију; уверење МУП-а - из казнене евиденције 
о неосуђиваности кандидата не старије од 6 
месеци, оригинал; оригинал или оверену фото-
копију дипломе или уверења о стеченој струч-
ној спреми не старије од 6 месеци. Лица која су 
стекла академско звање мастер поред оверене 
мастер дипломе или уверења морају достави-
ти оверену диплому о завршеним основним 
академске студијама не старије од 6 месеци; 
потврда одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског језика 
(само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику), оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 6 месеци. Доказ о испуње-
ности услова у погледу психичке, физичке и 
здравствене способности кандидат који буде 
изабран доставља пре закључења уговора о 
раду. Ток пријема у радни однос прописан је 
чланом 154 и чл. 155 ЗОСОВ. Информације се 
могу добити путем телефона 026/4392-100 и 
мејла: osratari@gmail.com. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова за пријем 
у радни однос достављају се на горе наведену 
адресу, са назнаком „За конкурс”, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у огласним 
новинама „Послови”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Доставље-
на документа се не враћају кандидатима, осим 
на изричит захтев. 

Спремач/ица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/20). 
Члан 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања прописује усклове за пријем 
у радни однос, односно да у радни однос у уста-
нови може да буде примљено лице, под услови-
ма прописаним законом и то ако: 1) има одго-
варајуће образовање; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављан-
ство 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 тач-
ка 2) овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Правилником о организацији 
и систематизацији послова у Основној школи 
„Лазар Станојевић” у Ратарима прописано је да 
за обављање послова радног места чистачица 
радни однос може се засновати с лицем које и 
има први степен стручне спреме, односно завр-
шену основну школу. 

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву пријавни форму-
лар треба да достави: доказ да поседује одго-
варајуће образовање (оригинал или оверену 
фотокопију дипломе, односно сведочанства или 
уверења не старије од шест месеци - оригинал 
или оверена фотокопија), да је држављанин 
Републике Србије (уверење о држављанству 
РС не старије од шест месеци - оригинал или 
оверена фотокопија); доказ да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(уверење из МУП-а- не старије од шест месеци, 
оригинал или оверена фотокопија не старије 
од шест месеци - оригинал или оверена фото-
копија); доказ да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад, однос-
но српски језик (диплома, односно сведочан-
ство или уверење издато и стечено на српском 
језику - не старије од шест месеци - оригинал 
или оверена фотокопија). Доказ о испуње-
ности услова у погледу психичке, физичке и 
здравствене способности кандидат који буде 
изабран доставља пре закључења уговора о 
раду. Пријава на конкурс обавезно садржи кон-
такт телефон кандидата и адресу електронске 
поште ако је кандидат поседује. У складу са 
чланом 155 став 1 и 2 у вези са чланом 154 
став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и он се обавезно доставља одштампан 
уз потребну документацију на напред наведену 
адресу са назнаком „За конкурс”, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у оглас-
ним новинама „Послови”. Ток пријема у радни 
однос на неодређено време прописан је чланом 
154 ЗОСОВ. Информације се могу добити путем 
телефона 026/4392-100 и мејла: osratari@gmail.
com. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Достављена документа се не 
враћају кандидатима, осим на изричит захтев. 

Мајстор одржавања  
- домар 50% и ложач 50%

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/20). 
Члан 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања прописује усклове за пријем 
у радни однос, односно да у радни однос у уста-
нови може да буде примљено лице, под услови-
ма прописаним законом и то ако: 1) има одгова-
рајуће образовање; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 

безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Усло-
ви 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 чла-
на прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Правилником о организацији и систематизацији 
послова у Основној школи „Лазар Станојевић” 
у Ратарима прописано је да се за обављање 
послова овог радног места, радни однос може 
се засновати с лицем које и има најмање трећи 
степен стручне спреме (бравар, водоинсталатер 
или мајсторско занимање) уз положен испит за 
руковаоца котловима-положен испит за вршење 
послова на радним местима у основној школи 
која има електроенергетска и друга енергетска 
постројења и судове под притиском. 

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву пријавни форму-
лар треба да достави: доказ да поседује одго-
варајуће образовање (оригинал или оверену 
фотокопију дипломе, односно сведочанства или 
уверења не старије од шест месеци - оригинал 
или оверена фотокопија), да је држављанин 
Републике Србије (уверење о држављанству 
РС не старије од шест месеци - оригинал или 
оверена фотокопија); доказ да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(уверење из МУП-а- не старије од шест месеци, 
оригинал или оверена фотокопија не старије 
од шест месеци - оригинал или оверена фото-
копија); доказ да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад, однос-
но српски језик (диплома, односно сведочан-
ство или уверење издато и стечено на српском 
језику - не старије од шест месеци - оригинал 
или оверена фотокопија). Доказ о испуњености 
услова у погледу психичке, физичке и здравс-
твене способности кандидат који буде изабран 
доставља пре закључења уговора о раду. Доказ 
о руковању котловима -оригинал или оверену 
фотокопију дипломе, односно сведочанства 
или уверења не старије од шест месеци - ори-
гинал или оверена фотокопија доставља се уз 
пријаву на конкурс уколико је кандидат посе-
дује. Уколико кандидат нема положен испит за 
руковаоца котловима заснива радни однос на 
неодређено време уз обавезу пробног рада до 6 
месеци у ком року је обавезан да положи испит 
за руковаоца котловима. Уколико за време 
пробног рада, у року од 6 месеци од момента 
заснивања радног односа, не положи испит за 
руковаоца котловима сматраће се да није пока-
зао одговарајуће радне и стручне способности 
чиме се стичу услови за прекид радног односа 
по закону. Пријава на конкурс обавезно садржи 
контакт телефон кандидата и адресу електрон-
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ске поште ако је кандидат поседује. У складу 
са чланом 155 став 1 и 2 у вези са чланом 154 
став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и он се обавезно доставља одштампан 
уз потребну документацију на напред наведену 
адресу са назнаком „За конкурс”, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у оглас-
ним новинама „Послови”. Ток пријема у радни 
однос на неодређено време прописан је чланом 
154 ЗОСОВ. Информације се могу добити путем 
телефона 026/4392-100 и мејла osratari@gmail.
com. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Достављена документа се не 
враћају кандидатима, осим на изричит захтев. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ”

11407 Селевац

Наставник српског језика
90% 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, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 
- аутентично тумачење), кандидати треба да 
испуњавају и услове у складу са чл. 139., услове 
из члана 140. став 1. тачка 1. и 2. и члана 142. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. 
Закон и 10/19) и има одговарајуће образовање, 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник - Просветни глас-
ник РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019)

Чистачица

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, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 
-аутентично тумачење), кандидати треба да 
испуњавају и услове у складу са чл. 139. и завр-
шену основну школу. 

Домар - мајстор одржавања
67% 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, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 
-аутентично тумачење), кандидати треба да 
испуњавају и услове у складу са чл. 139. и да 
има завршен трећи или четврти степен електо 
или машинске струке. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци (ори-
гинал или оверену копију), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену копију), 
доказ о неосуђиваности 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 

дискриминаторно понашање (уверење из каз-
нене евиденције МУП-а); доказ да зна српски 
језик (само за кандидате који образовање нису 
стекли на српском језику), пријаву на конкурс 
са кратком биографијом; попуњен образац 
пријаве који је прописан од стране Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и 
налази се на сајту Министарства. Копије морају 
бити оверене, овера не сме бити старија од 
6 месеци. Лекарско уверење се доставља по 
коначности одлуке о озбору кандидата, а пре 
потписивања уговора о раду. Кандидат за 
наставника српског језика треба да достави и 
доказ о поседовању образовања из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина у 
складу са чланом 142. Закона (доказ о положе-
ном испиту за лиценцу или положеном струч-
ном испиту или потврду високошколске устано-
ве- пожељно није обавезно). Конкурс спроводи 
Конкурсна комисија коју именује директор. Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децоми ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. У року од 8 дана од 
добијања резултата психолошке процене Коми-
сија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе и доноси решење 
о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Рок за 
пријављивање је 8 дана. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. 
Пријаве са потребним документима у затворе-
ној коверти доставити лично или слати на адре-
су: Основна школа „Ђорђе Јовановић“, Селевац 
са назнаком: За Конкурсну комисију и назна-
ком назива радног места за које се конкурише, 
11407 Селевац. Сва обавештења могу се добити 
на телефон: 026/371-090 код секретара школе. 

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„БОЖИДАР ТРУДИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, 10. октобра 13

Наставник клавира
5 извршилаца - 2 радна места  

у матичној школи, 1 радно место  
у издвојеном одељењу матичне школе у 

Петровцу на Млави, 1 радно место  
у издвојеном одељењу у Свилајнцу  

и 1 радно место у издвојеном одељењу 
у Лапову

Наставник гитаре
3 извршиоца - 2 радна места  

у матичној школи и 1 радно место  
у издвојеном одељењу матичне школе  

у Петровцу на Млави

Наставник корепетиције
са 70% радног времена,  

у матичној школи

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: 1. поседовање одговарајућег 
образовања, односно одговарајуће високо 
образовање прописано чланом 140. став 1. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17), стечено 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (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 годи-

не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
и то дипломирани музичар-пијаниста, дипло-
мирани музичар-усмерење пијаниста, мастер 
музички уметник -професионални статус кла-
вириста или академски музичар пијаниста; 2. 
поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; 3. 
поседовање држављанства Републике Србије; 
4. неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију; 
непостојање дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са зако-
ном; 5. знање српског језика, односно језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним формуларом доставља 
школи. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: 1) Попуњен пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја 2) краћа биографија 3) доказ о 
држављанству Републике Србије, оригинал или 
оверена фотокопија (уверење о држављанству 
не старије од шест месеци) 4) извод из матич-
не књиге рођених, оригинал или оверена фото-
копија (не старије од шест месеци); 5) ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образова¬њу (не старија од шест 
месеци); 6) доказ о неосуђиваности издат од 
надлежног МУП-а (не старије од три месеца); 
7) доказ о знању српског језика, осим за кан-
дидате који су на српском језику стекли одго-
варајуће образовање. 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 
(уверење да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима). Конкурс спроводи конкурсна комисија. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве конкурсна 
комисија неће се узети у разматрање. Решење 
о избору кандидата конкурсна комисија доноси 
у року од осам (8) дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима који испуњавају услове 
за пријем у радни однос. Школа нема обавезу 
да кандидатима пријављеним на конкурс врати 
приложену документацију по конкурсу. Пријаве 
треба послати поштом (обавезно са повратни-
цом) уз назнаку „За конкурс” на адресу: Основ-
на музичка школа „Божидат Трудић”, Смедерев-
ска Паланка 11420, 10. октобра 13 или поднети 
непосредно у Секретаријат ОМШ „Божидар Тру-
дић” Смедеревска Паланка. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе 
и преко телефона: 026/317-490. 

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА
ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”

Велика Плана, Момира Гајића 12

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 
послове (шеф рачуноводства)

УСЛОВИ: потребно образовање за обављање 
послова шефа рачуноводства има лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање из 
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Наука и образовање

научне области економских наука: 1. високо 
образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне 
студије) по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године 
из области економских наука; 2. на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године из области 
економских наука (образовање је прописано 
Изменом Правилника о организацији и систе-
матизацији послова и радних места у Економ-
ско-угоститељској школи „Вук Караџић” у Вели-
кој Плани, деловодни број измене Правилника 
534 од 06. 03. 2020. године, Школски одбор дао 
сагласност на Измену Правилника, под дел. бр. 
572/6 од 10. 03. 2020. године). 

ОСТАЛО: Кандидати морају испуњавати и 
посебне услове за пријем у радни однос пред-
виђене чланом 139. став 1. тачка 1, 2, 3, 4 и 5 
и члана 140. и 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018. др. Закон, 10/2019 
и 6/2020); да имају држављанство Републике 
Србије; да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није у складу са законом утврђено дискри-
минитарно понашање, да имају има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (наведени доказ доставља 
кандидат који буде изабран по конкурсу, а пре 
потписивања уговора о раду), знају српски језик 
- језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интеренет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, у делу 
Ново на сајту, на адреси: http://FORMULAR - ZA 
KONKURISANjE. Уз одштампани својеручно пот-
писани пријавни формулар са назнаком да се 
конкурише на одређено радно место, (назначи-
ти за које се радно место конкурише), канди-
дат школи заједно са одштампаним пријавним 
формуларом прилаже и следећу документацију 
којом се доказује испуњеност услова предвиђе-
них Законом, Правилником и овим конкурсом, 
за радно место за које се конкурише и то: краћа 
биографија, оверена фотокопија дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, доказ о 
поседовању држављанства Републике Србије 
(уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених - оригинал или оверена фото-
копија), доказ о неосуђиваности кандидата, 
за наведена кривична дела утврђена чланом 
139. став 1. тачка 3. Закона, доказ о непо-
стојању дискриминаторног понашања као и 
доказ да кандидат није под истрагом, саставни 
су део пријаве на конкурс- оригинал или ове-
рена фотокопија, доказ да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(доказ су обавезни да доставе само кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику 
- доказује се потврдом одговарајуће образовне 
установе да је кандидат положио испит из срп-
ског језика, оригинал или оверена фотокопија). 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (лекарско 
уверење) подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Благовременом 

пријавом сматра се пријава која је непосред-
но предата школи пре истека рока утврђеног 
у конкурсу или је пре истека тог рока преда-
та пошти у облику препоручене пошиљке. Ако 
последњи дан рока пада у недељу или на дан 
државног празника, рок истиче првог наред-
ног 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 конкур-
сом. Наведена документа не смеју бити старија 
од 6 месеци, а приложене фотокопије морају 
бити оверене од надлежног органа као доказ 
да су верне оригиналу. Конкурс спроводи Кон-
курсна комисија именована решењем донетим 
од стране директора школе. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос, у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Комисија ће кандидате 
који уђу у ужи избор упутити на претходну пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, који ће вршити надлежна служба 
за запошљавање, применом стандардизована-
них поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва 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-
курсна комисија обавља разговор са кандида-
тима у просторијама школе, с тим што ће кан-
дидати о датуму и времену бити обавештени. 
Комисија доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Лице које буде изабрано 
по конкурсу, дужно је да приложи доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) пре закључења уговора о раду. 
Својеручно потписане пријаве на конкурс се 
достављају на адресу: Економско-угоститељска 
школа „Вук Караџић”, Момира Гајића 12, 11320 
Велика Плана, са назнаком „За конкурс” (лично 
или поштом). Ближе информације о конкурсу 
можете добити од секретара школе путем теле-
фона на број: 026/516-247. 

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА
ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”

Велика Плана, Момира Гајића 12

Наставник посластичарства

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
Трговина, угоститељство и туризам („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник бр. 5/2015, 
16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018 и 
2/2020), : 1. виши стручни радник технологије 
посластичарства; 2. виши угоститељ; 3. гастро-
лог; 4. менаџер хотелијерства, смер посласти-
чарство са пекарством; 5. економиста за тури-
зам и угоститељство; 6. виши стручни радник 
организатор пословања у угоститељству, одсек 
кулинарство; 7. струковни менаџер гастро-
номије; 8. струковни економиста за туризам 
и угоститељство; 9. менаџер хотелијерства 
смер гастрологија; 10. дипломирани менаџер 
- гастрономије; 11. дипломирани економиста - 
менаџер за хотелијерство, ако су у току студија 
изучавани наставни садржаји из области пред-
мета; 12. мастер менџер, претходно завршене 
студије на струдијском програму Менаџер у 
гастрономији, 13. мастер економиста, претход-
но завршене основне академске студије на сту-
дијском програму Туризам и хотелијерство, ако 
су у току предмета изучавани наставни садр-
жаји из области предмета. Лице из тачке 23. 
наведеног Правилника мора имати претходно 
стечено средње образовање за образовни про-
фил: посластичар, кувар техничар, техничар 

кулинар, кулинарски техничар или посластичар 
техничар. 

ОСТАЛО: Кандидати морају испуњавати и 
посебне услове за пријем у радни однос пред-
виђене чланом 139. став 1. тачка 1, 2, 3, 4 и 5. 
члана 140. и 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр 88/2017, 27/2018. др. Закон, 10/2019 
и 6/2020 да имају држављанство Републике 
Србије; да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није у складу са законом утврђено дис-
криминитарно понашање, доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова, 
сматраће се да кандидат има поменуто обра-
зовање и уколико достави доказ да је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије, или доказ да је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу. да имају има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (наведени доказ доставља 
кандидат који буде изабран по конкурсу, а пре 
потписивања уговора о раду), знају српски језик 
- језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интеренет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, у делу 
Ново на сајту, на адреси: http:// FORMULAR - 
ZA KONKURISANjE. Уз одштампани својеручно 
потписани пријавни формулар са назнаком да 
се конкурише на одређено радно место (назна-
чити за које се радно место конкурише), канди-
дат школи заједно са одштампаним пријавним 
формуларом прилаже и следећу документацију 
којом се доказује испуњеност услова предвиђе-
них Законом, Правилником и овим конкурсом, 
за радно место за које се конкурише и то: краћа 
биографија, оверена фотокопија дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, доказ о 
поседовању држављанства Републике Србије 
(уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених - оригинал или оверена фото-
копија), доказ о неосуђиваности кандидата, за 
наведена кривична дела утврђена чланом 139. 
став 1. тачка 3. Закона, доказ о непостојању 
дискриминаторног понашања као и доказ да 
кандидат није под истрагом, саставни су део 
пријаве на конкурс- оригинал или оверена 
фотокопија, доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (оригинал или 
оверена фотокопија потврде), сматраће се да 
кандидат има поменуто образовање и уколи-
ко достави доказ да је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије, или доказ 
да је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу (оригинал или оверена фотокопија). За 
кандидате које ово образовање не поседују, у 
складу са чланом 142. став 2. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, наставник 
је обавезан да стекне у року од једне, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу доказ 
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да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (доказ су обавезни да 
доставе само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику - доказује се потврдом 
одговарајуће образовне установе да је канди-
дат положио испит из српског језика, оригинал 
или оверена фотокопија). Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима (лекарско уверење) подноси изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Благовременом пријавом сматра 
се пријава која је непосредном предата шко-
ли 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 првог наредног радног дана. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која у прилогу 
садржи све прилоге којима кандидат доказује 
да испуњава услове за избор у складу са Зако-
ном и овим конкурсом. Наведена документа не 
смеју бити старија од 6 месеци, а приложене 
фотокопије морају бити оверене од надлежног 
органа као доказ да су верне оригиналу. Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија именована 
решењем донетим од стране директора школе. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Коми-
сија ће кандидате који уђу у ужи избор упутити 
на претходну психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, који ће вршити 
надлежна служба за запошљавање, приме-
ном стандардизовананих 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 прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима у просто-
ријама школе, с тим што ће кандидати о датуму 
и времену бити обавештени. Комисија доноси 
решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Лице које буде изабрано по конкурсу, 
дужно је да приложи доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
пре закључења уговора о раду. Својеручно 
потписане пријаве на конкурс се достављају 
на адресу: Економско -угоститељска школа 
„Вук Караџић”, Момира Гајића 12, 11320 Вели-
ка Плана, са назнаком „За конкурс” (лично или 
поштом). Ближе информације о конкурсу може-
те добити од секретара школе путем телефона 
на број 026/516-247. 

ТТПШ „ДЕСПОТ ЂУРАЂ”
11300 Смедерево, Црвене армије 156

тел. 026/640-930, 672-806

Наставник енглеског језика 
75% радног ангажовања

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа треба да испуњава 
и посебне услове из прописане одредбама чл. 
139, 140, 142, 143 и члана 144. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС”, бр. 88/17); да има одговарајуће висо-
ко образовање за наставника школе у подручју 
рада хемија, неметали и графичарство пропи-
сану Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, из општеобразовних предме-
та, стручних срадника и васпитача у стручним 
школама („Сл. гл. РС - Просветни гласник“, бр. 

8/2015, 11/2016-испр., 13/2016 и 2/2017 и 13/18 
и 7/2019) 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: 
(1)студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајуи предмет однос-
но групу предмета: (2) студије другог стпена 
из области педагошких наука, или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трандисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне односно струч-
не области или области педагошких наука са 
предходно завршеним студијама првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета. 2. 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима. Није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
на дела за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти достављају: Попуњени пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, нуке и технолошког развоја а 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром школи достављају: оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија), не старији од 6 месеци; доказ да није 
осуђиван (прибавља при полицијској управи) 
члан 139. став 1. тачка 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, 
бр. 88/17) године; доказ о познавању српског 
језика (уколико лице које се пријавило није 
стекло средње, више и или високо образовање 
на српском језику дужно је да достави доказ да 
је испит из српског језика положило по про-
граму одговарајуће високо школске установе). 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности доставља изабрани кандидат пре 
закључивања уговора о раду. Рок за подно-
шења пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Уколико задњи 
дан пријаве пада у недељу, државни празник 
или на дан када школа не ради, задњи дан рока 
рачуна се истеком првог радног дана када шко-
ла ради. Пријаве се достављају непосредно или 
путем поште на горе наведену адресу. 

Наставник биологије
75% радног ангажовања

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа треба да испуњава 
и посебне услове из прописане одредбама чл. 
139, 140, 142, 143 и члана 144. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС” бр. 88/17); да има одговарајуће висо-
ко образовање за наставника школе у подручју 
рада хемија, неметали и графичарство пропи-
сану Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, из општеобразовних предме-
та, стручних срадника и васпитача у стручним 
школама („Сл. гл. РС - Просветни гласник“, бр. 
8/2015, 11/2016-испр., 13/2016 и 2/2017 и 13/18 
и 7/2019) 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-

дије, специјалистичке академске студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарају и предмет однос-
но групу предмета: (2) студије другог стпена из 
области педагошких наука, или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трандисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне односно струч-
не области или области педагошких наука са 
предходно завршеним студијама првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; 2. 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривична дела за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвљење, 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти достављају: попуњени пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, нуке и технолошког развоја а 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром школи достављају: оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија), не старији од 6 месеци; доказ да није 
осуђиван (прибавља при полицијској управи) 
члан 139. став 1. тачка 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, 
бр. 88/17) године; доказ о познавању српског 
језика (уколико лице које се пријавило није 
стекло средње, више и или високо образовање 
на српском језику дужно је да достави доказ да 
је испит из српског језика положило по про-
граму одговарајуће високо школске установе). 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности доставља изабрани кандидат пре 
закључивања уговора о раду. Рок за подно-
шења пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Уколико задњи 
дан пријаве пада у недељу, државни празник 
или на дан када школа не ради, задњи дан рока 
рачуна се истеком првог радног дана када шко-
ла ради. Пријаве се достављају непосредно или 
путем поште на горенаведену адресу. 

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”

Велика Плана, Момира Гајића 12

Наставник српског језика и 
књижевности

са 75% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 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 - Просветни 
гласник” бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 -исп, 
2/2017, 13/2018 и 7/2019). 1. професор, однос-
но дипломирани филолог за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност; 2. профе-
сор, односно дипломирани филолог за југосло-
венску књижевност и српскохрватски језик; 3. 



   |  Број 883 | 27.05.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs244 

Наука и образовање

професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и општу књижев-
ност; 4. професор српског језика и српске књи-
жевности; 5. професор српскохрватског јези-
ка са јужнословенским језицима; 6. професор 
југословенске књижевности и српског језика; 
7. професор југословенске књижевности са 
страним језиком; 8. професор српског језика 
и књижевности; 9. професор српске књижев-
ности и језика; 10. професор српске књижев-
ности и језика са општом књижевношћу; 11. 
професор југословенских књижевности; 12. 
дипломирани филолог за књижевност и српски 
језик; 13. дипломирани филолог за српски језик 
и књижевност; 14. дипломирани филолог срп-
ског језика са јужнословенским језицима; 15. 
мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програми: Српски језик, српски језик и 
књижевност, српска књижевност, српска књи-
жевност и језик, српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу, Српска филологија: 
српски језик и лингвистика, Српска филоло-
гија: српски језик и књижевност, Филологија, 
модули: Српски језик и српски језик и компора-
тивна књижевност); 16. мастер филолог (сту-
дијски програми: Српски језик, српски језик и 
књижевност, српска књижевност, српска књи-
жевност и језик, српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу, Српска филологија: 
српски језик и лингвистика, Филологија, моду-
ли: српски језик и компоративна књижевност, 
компоративна књижевност са теоријском књи-
жевности); 17. мастер професор књижевности 
и језика (србиста); 18. мастер професор књи-
жевности и језика - компаратиста; 19. мастер 
професор предметне наставе; Лице из тачке 1. 
наведеног Правилника (српски језик и књижев-
ност), које је стекло академско звање мастер 
мора имати претходно завршене основне ака-
демске студије на студијским програмима Срп-
ски језик и књижевност, Српска књижевност 
и језик, Српска књижевност и језик са компа-
ратистиком, Српска филологија;српски језик и 
књижевност, Србистика. 

ОСТАЛО: Кандидати морају испуњавати и 
посебне услове за пријем у радни однос пред-
виђене чланом 139. став 1. тачка 1, 2, 3, 4 и 
5 и члана 140. и 142. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр 88/2017, 27/2018. др. Закон, 
10/2019 и 6/2020); да имају држављанство 
Републике Србије; да нису осуђивани правос-
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 при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није у складу са законом 
утврђено дискриминитарно понашање, доказ 
да кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса 
бодова, сматраће се да кандидат има помену-
то образовање и уколико достави доказ да је 
у току студија положио испите из педагогије и 
психологије, или доказ да је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу. да имају има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (наведени доказ дос-
тавља кандидат који буде изабран по конкур-
су, а пре потписивања уговора о раду), знају 
српски језик - језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни 

формулар на званичној интеренет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, у делу Ново на сајту, на адреси: http:// 
FORMULAR - ZA KONKURISANjE. Уз одштампа-
ни својеручно потписани пријавни формулар са 
назнаком да се конкурише на одређено радно 
место, (назначити за које се радно место кон-
курише), кандидат школи заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом прилаже и следећу 
документацију којом се доказује испуњеност 
услова предвиђених Законом, Правилником и 
овим конкурсом, за радно место за које се кон-
курише и то: краћа биографија, оверена фото-
копија дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању, доказ о поседовању држављанства 
Републике Србије (уверење о држављанству 
и извод из матичне књиге рођених - оригинал 
или оверена фотокопија), доказ о неосуђива-
ности кандидата, за наведена кривична дела 
утврђена чланом 139. став 1. тачка 3. Закона, 
доказ о непостојању дискриминаторног пона-
шања као и доказ да кандидат није под истра-
гом, саставни су део пријаве на конкурс- ориги-
нал или оверена фотокопија, доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова 
(оригинал или оверена фотокопија потврде), 
сматраће се да кандидат има поменуто обра-
зовање и уколико достави доказ да је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије, или доказ да је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу (оригинал или овере-
на фотокопија). за радна места под 1. 2. и 3. За 
кандидате које ово образовање не поседују, у 
складу са чланом 142. став 2. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, наставник 
је обавезан да стекне у року од једне, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (доказ су обавезни да 
доставе само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику - доказује се потврдом 
одговарајуће образовне установе да је канди-
дат положио испит из српског језика, оригинал 
или оверена фотокопија). Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима (лекарско уверење) подноси изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови” Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Благовременом пријавом сматра 
се пријава која је непосредном предата шко-
ли 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 првог наредног радног дана. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која у прилогу 
садржи све прилоге којима кандидат доказује 
да испуњава услове за избор у складу са Зако-
ном и овим конкурсом. Наведена документа не 
смеју бити старија од 6 месеци, а приложене 
фотокопије морају бити оверене од надлежног 
органа као доказ да су верне оригиналу. Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија именована 
решењем донетим од стране директора школе. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Коми-
сија ће кандидате који уђу у ужи избор упутити 
на претходну психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, који ће врши-
ти надлежна служба за запошљавање, при-
меном стандардизовананих 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 прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима у просто-
ријама школе, с тим што ће кандидати о датуму 
и времену бити обавештени. Комисија доноси 
решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Лице које буде изабрано по конкурсу, 
дужно је да приложи доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
пре закључења уговора о раду. Својеручно 
потписане пријаве на конкурс се достављају 
на адресу: Економско -угоститељска школа 
„Вук Караџић”, Момира Гајића 12, 11320 Вели-
ка Плана, са назнаком „За конкурс” (лично или 
поштом). Ближе информације о конкурсу може-
те добити од секретара школе путем телефона 
на број: 026/516-247. 

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”

Велика Плана, Момира Гајића 12

Наставник економске групе 
предмета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у 
погледу врсте стручне спреме предвиђене Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада 
економија, право и администрација („Службе-
ни гласник РС - Просвени гласник” бр. 16/2015, 
11/2016, 2/2017, 1/2019 и 9/2019), Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада трговина, 
угоститељство и туризам („Службени гласник 
- Просветни гласник РС” бр 5/2015, 16/2015, 
19/2015, 11/2016, 2/2017 и 13/2018). 

ОСТАЛО: Кандидати морају испуњавати и 
посебне услове за пријем у радни однос пред-
виђене чланом 139. став 1. тачка 1, 2, 3, 4 и 5 
и члана 140. и 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр 88/2017, 27/2018. др. Закон, 10/2019 
и 6/2020 да имају држављанство Републике 
Србије; да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није у складу са законом утврђено дис-
криминитарно понашање, доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова, 
сматраће се да кандидат има поменуто обра-
зовање и уколико достави доказ да је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије, или доказ да је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу. да имају има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (наведени доказ доставља 
кандидат који буде изабран по конкурсу, а пре 
потписивања уговора о раду), знају српски језик 
- језик на којем остварује образовно-васпитни 
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рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интеренет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, у делу 
Ново на сајту, на адреси: http:// FORMULAR - ZA 
KONKURISANjE. Уз одштампани својеручно пот-
писани пријавни формулар са назнаком да се 
конкурише на одређено радно место, (назначи-
ти за које се радно место конкурише), канди-
дат школи заједно са одштампаним пријавним 
формуларом прилаже и следећу документацију 
којом се доказује испуњеност услова предвиђе-
них Законом, Правилником и овим конкурсом, 
за радно место за које се конкурише и то: краћа 
биографија, оверена фотокопија дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, доказ о 
поседовању држављанства Републике Србије 
(уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених - оригинал или оверена фото-
копија), доказ о неосуђиваности кандидата, за 
наведена кривична дела утврђена чланом 139. 
став 1. тачка 3. Закона, доказ о непостојању 
дискриминаторног понашања као и доказ да 
кандидат није под истрагом, саставни су део 
пријаве на конкурс - оригинал или оверена 
фотокопија, доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (оригинал или 
оверена фотокопија потврде), сматраће се да 
кандидат има поменуто образовање и уколи-
ко достави доказ да је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије, или доказ 
да је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу (оригинал или оверена фотокопија). За 
кандидате које ово образовање не поседују, у 
складу са чланом 142. став 2. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, наставник 
је обавезан да стекне у року од једне, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (доказ су обавезни да 
доставе само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику - доказује се потврдом 
одговарајуће образовне установе да је канди-
дат положио испит из српског језика, оригинал 
или оверена фотокопија). Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима (лекарско уверење) подноси изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Благовременом пријавом сматра 
се пријава која је непосредном предата шко-
ли 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 првог наредног радног дана. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која у прилогу 
садржи све прилоге којима кандидат доказује 
да испуњава услове за избор у складу са Зако-
ном и овим конкурсом. Наведена документа не 
смеју бити старија од 6 месеци, а приложене 
фотокопије морају бити оверене од надлежног 
органа као доказ да су верне оригиналу. Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија именована 
решењем донетим од стране директора школе. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Коми-
сија ће кандидате који уђу у ужи избор упутити 
на претходну психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, који ће вршити 
надлежна служба за запошљавање, приме-
ном стандардизовананих 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 прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима у просто-
ријама школе, с тим што ће кандидати о датуму 
и времену бити обавештени. Комисија доноси 
решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Лице које буде изабрано по конкурсу, 
дужно је да приложи доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
пре закључења уговора о раду. Својеручно 
потписане пријаве на конкурс се достављају 
на адресу: Економско -угоститељска школа 
„Вук Караџић”, Момира Гајића 12, 11320 Вели-
ка Плана, са назнаком „За конкурс” (лично или 
поштом). Ближе информације о конкурсу може-
те добити од секретара школе путем телефона 
на број: 026/516-247 

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”

Велика Плана, Момира Гајића 12

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у 
складу чланом 28. Правилника о организацији 
и систематизацији послова (радних места) Еко-
номско -угоститељске школе „Вук Караџић” из 
Велике Плане, под дел. бр 1974 од 12. 09. 2019. 
године: потребно образовање за послове рад-
ника на одржавању хигијене - чистачица има 
лице за завршеном основном школом; потребно 
стечено основно образовање (први степен стру-
чне спреме - завршена основна школа). 

ОСТАЛО: Кандидати морају испуњавати и 
посебне услове за пријем у радни однос пред-
виђене чланом 139. став 1. тачка 1, 2, 3, 4 и 
5. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр 88/2017, 
27/2018. др. Закон, 10/2019 и 6/2020 да имају 
држављанство Републике Србије; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није 
у складу са законом утврђено дискриминитар-
но понашање, да имају има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (наведени доказ доставља канди-
дат који буде изабран по конкурсу, а пре пот-
писивања уговора о раду), знају српски језик 
- језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад, Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интеренет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, у делу 
Ново на сајту, на адреси: http:// FORMULAR - ZA 
KONKURISANjE. Уз одштампани својеручно пот-
писани пријавни формулар са назнаком да се 
конкурише на одређено радно место, (назначи-
ти за које се радно место конкурише), канди-
дат школи заједно са одштампаним пријавним 
формуларом прилаже и следећу документацију 
којом се доказује испуњеност услова предвиђе-
них Законом, Правилником и овим конкурсом, 
за радно место за које се конкурише и то: краћа 
биографија, оверена фотокопија дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, доказ о 

поседовању држављанства Републике Србије 
(уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених - оригинал или оверена фото-
копија), доказ о неосуђиваности кандидата, 
за наведена кривична дела утврђена чланом 
139. став 1. тачка 3. Закона, доказ о непо-
стојању дискриминаторног понашања као и 
доказ да кандидат није под истрагом, саставни 
су део пријаве на конкурс- оригинал или ове-
рена фотокопија, доказ да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(доказ су обавезни да доставе само кандида-
ти који образовање нису стекли на српском 
језику - доказује се потврдом одговарајуће 
образовне установе да је кандидат положио 
испит из српског језика, оригинал или овере-
на фотокопија). Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са учени-
цима (лекарско уверење) подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови” Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Благовременом пријавом сматра 
се пријава која је непосредном предата шко-
ли 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 првог наредног радног дана. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која у прилогу 
садржи све прилоге којима кандидат доказује 
да испуњава услове за избор у складу са Зако-
ном и овим конкурсом. Наведена документа не 
смеју бити старија од 6 месеци, а приложене 
фотокопије морају бити оверене од надлежног 
органа као доказ да су верне оригиналу. Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија именована 
решењем донетим од стране директора школе. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Коми-
сија ће кандидате који уђу у ужи избор упутити 
на претходну психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, који ће врши-
ти надлежна служба за запошљавање, при-
меном стандардизовананих 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 прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима у просто-
ријама школе, с тим што ће кандидати о датуму 
и времену бити обавештени. Комисија доноси 
решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Лице које буде изабрано по конкурсу, 
дужно је да приложи доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
пре закључења уговора о раду. Својеручно 
потписане пријаве на конкурс се достављају 
на адресу: Економско -угоститељска школа 
„Вук Караџић”, Момира Гајића 12, 11320 Велика 
Плана, са назнаком „ За конкурс” (лично или 
поштом). Ближе информације о конкурсу може-
те добити од секретара школе путем телефона 
на број 026/516-247 

ОШ „РАДИЦА РАНКОВИЋ”
Лозовик, Трг првобораца 7

Наставник физике

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања - стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
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Наука и образовање

мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Кандидат мора 
да има степен и врсту стручне спреме у скла-
ду са важећим Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи - за обављање посло-
ва наставника физике. Остали услови: 1) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 2) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 3) држављанство Републике Србије; 
4) да зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доста-
вити: попуњен пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства просвете; 
потписана пријава са радном биографијом; 
оверену копију дипломе одговарајућег степена 
и врсте стручне спреме; оригинал или овере-
ну копију уверења о држављанству Републике 
Србије; оверену копију извода из матичне књи-
ге рођених и уверење о неосуђиваности. Доказ 
о знању српског језика и језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад је диплома (као 
што је наведено напред, приликом доказивања 
степена и врсте стручне спреме). Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати су дужни 
да приложе следећу документацију: 1. попуњен 
и одштампан пријавни формулар (налази се 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
- део Ново на сајту, http://www.mpn. gov.rs/
njp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc). 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 надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, о чему ће учесни-
ци конкурса бити обавештени на контакт адре-
се које су навели у својим пријавама. Након 
обављене психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима, Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос и обавља раз-
говор 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 прило-
женом документацијом предати у секретаријату 
школе од 09. 00 до 12. 00 часова или послати 
поштом на адресу: Основна школа „Радица Ран-
ковић”, 11317 Лозовик, Трг првобораца 7. 

ОШ „РАДИЦА РАНКОВИЋ”
Лозовик, Трг првобораца 7

Кувар

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат да има одго-
варајуће образовање и то: 4. степен стручне 
спреме-кувар. Поред наведеног потребно је да 
кандидат испуњава опште услове 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 обра-
зовање; 2. да има психичку физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће за 
кривична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. има држављанство Републике Србије; 
5. да зна српски језик. Кандидати су дужни да 
приложе следећу документацију: 1. попуњен и 
одштампан пријавни формулар (налази се на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја - део Ново 
на сајту, http://www.mpn.gov.rs/njp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc); 2. кратку биографију; 3. оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми или 
уверење о стеченом високом образовању; 4. 
уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију); 5. извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
6. уверење о неосуђиваности; 7. лекарско уве-
рење (прилаже кандидат који буде изабран по 
конкурсу, пре закључења уговора о раду). Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Конкурс спроводи конкур-
сна комисија коју именује директор школе. Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Пријавни фор-
мулар са документацијом слати препорученом 
поштом у затвореној ковети, са назнаком „За 
конкурсну комисију”, на адресу: Основна шко-
ла „Радица Ранковић“, Трг првобораца 7, 11317 
Лозовик или доставити лично у секретаријат 
школе од 09 до 12 часова. Ближе информације 
се могу добити у секретаријату на телефон: 
026/831-741. 

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ”
11300 Смедерево, Анте Протића 3

тел. 026/617-376

Наставник разредне наставе 
у подручној школи у Удовицама

УСЛОВИ: 7/1 степен стручне спреме, високо 
образовање. Кандидат поред општих усло-
ва предвиђених Законом о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017, 95/2018 
- аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове прописане члановима 139. став 
1 тачка 1, 2, 3, 4. и 5. чланом 140., 142., 143. 
и 144. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18, 10/19 и 6/20). посебне услове прописа-
не 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, 3/17 и 13/2018 и 11/2019); односно, 
може бити примљен кандидат који на основу 
наведених прописа испуњава следеће услове: 
поседовање одговарајућег образовања; посе-
довање дозволе за рад (лиценце) наставника, 
васпитача и стручног сарадника; поседовање 

психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; извршена пси-
холошка процена способности за рад са децом 
и ученицима; поседовање држављанства Репу-
блике Србије; знање српског језика (језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад); неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и непо-
стојање дискриминаторног понашања на стра-
ни кандидата, утврђеног у складу са законом; 
(члан 139. став 1. тачка 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања) Кандидат 
попуњава пријавни формулар који се преузи-
ма на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, доставља школи 
на адресу: Основна школа „Димитрије Давидо-
вић”, 11300 Смедерево, Анте Протића 3, са наз-
наком „За конкурс -наставник разредне наставе 
на неодређено време“. Рок за пријаву на оглас 
је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: ори-
гинал или оверен пепис/ оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању или уверења 
о стеченом образовању (уколико диплома није 
издата), оригинал или оверену фотокопију уве-
рења високошколске установе/додатка дипло-
ми као доказа о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
ном на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по 6 бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, односно 
о положеним испитима из педагогије и психо-
логије или доказа о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу- оригинал или 
оверену фотокопију уверења - за оне који ово 
образовање поседујуа за оне који не поседују 
Закон о основама система образовања и васпи-
тања, чланом 142. став 2. дозвољава и дефини-
ше као обавезу да ово образовање наставник 
стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу), оригинал или оверену 
фотокопију уверења (не старије од 6 месеци) 
Министарства унутрашњих послова надлежне 
полицијске управе да лице није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање и ориги-
нал или оверену фотокопију уверења надлеж-
ног суда да се да се против кандидата не води 
поступак, (не старије од шест месеци); ориги-
нал или оверену копију уверења о држављан-
ству (са холограмом) - не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених (са холограмом), 
потврду одговарајуће високошколске установе 
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да је кандидат положио испит из српког јези-
ка (односи се на кандидате који нису образо-
вање стекли на српском језику). Пожељно је да 
кандидат достави радну биографију (осим лица 
која први пут заснивају радни однос). Уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити преко телефона: 026/617-376. 

Наставник разредне наставе
у подручној школи у Удовицама, на 

одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: 7/1 степен стручне спреме, високо 
образовање; Кандидат поред општих усло-
ва предвиђених Законом о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017, 
95/2018 - аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове прописане члано-
вима 139. став 1 тачка 1, 2, 3, 4. и 5. чланом 
140, 142, 143. и144. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20). посебне усло-
ве прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/17 и 13/2018 и 
11/2019);односно, може бити примљен кан-
дидат који на основу наведених прописа 
испуњава следеће услове: поседовање одго-
варајућег образовања; поседовање дозво-
ле за рад (лиценце) наставника, васпитача и 
стручног сарадника; поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима; извршена психолошка 
процена способности за рад са децом и уче-
ницима; поседовање држављанства Републике 
Србије; знање српског језика (језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад); неосуђи-
ваност правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заш¬тићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и непо-
стојање дискриминаторног понашања на стра-
ни кандидата, утврђеног у складу са зако¬ном; 
(члан 139. став 1. тачка 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања) Кандидат 
попуњава пријавни формулар који се преузи-
ма на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, доставља школи 
на адресу: Основна школа „Димитрије Дави-
довић”, 11300 Смедерево, Анте Протића 3, са 
назнаком „За конкурс - наставник разредне 
наставе - на одређено време“. Рок за пријаву 
на оглас је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: оригинал или оверен пепис/ оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању 
или уверења о стеченом образовању (уколико 
диплома није издата), оригинал или оверену 
фотокопију уверења високошколске установе/
додатка дипломи као доказа о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стеченом на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодо-

ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова, 
односно о положеним испитима из педагогије 
и психологије или доказа о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу- ориги-
нал или оверену фотокопију уверења - за оне 
који ово образовање поседујуа за оне који не 
поседују Закон о основама система образовања 
и васпитања, чланом 142. став 2. дозвољава 
и дефинише као обавезу да ово образовање 
наставник стекне у року од једне а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу), ориги-
нал или оверену фотокопију уверења (не ста-
рије од 6 месеци) Министарства унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе да лице 
није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање и оригинал или ове-
рену фотокопију уверења надлежног суда да се 
да се против кандидата не води поступак, (не 
старије од шест месеци); оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству (са хологра-
мом) - не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених (са холограмом), потврду одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српког језика (односи се на 
кандидате који нису образовање стекли на срп-
ском језику). Пожељно је да кандидат доста-
ви радну биографију (осим лица која први пут 
заснивају радни однос). Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима подноси, изабрани кан-
дидат, пре закључења уговора о раду. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити преко 
телефона 026/617-376. 

Наставник математике 

УСЛОВИ: 7/1 степен стручне спреме, високо 
образовање. Кандидат поред општих усло-
ва предвиђених Законом о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017, 95/2018 
- аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове прописане члановима 139. став 
1 тачка 1, 2, 3, 4. и 5. чланом 140., 142., 143. 
и144. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18, 10/19 и 6/20), посебне услове прописа-
не 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, 3/17 и 13/2018 и 11/2019); односно, 
може бити примљен кандидат који на основу 
наведених прописа испуњава следеће услове: 
поседовање одговарајућег образовања; посе-
довање дозволе за рад (лиценце) наставника, 
васпитача и стручног сарадника; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; извршена пси-
холошка процена способности за рад са децом 
и ученицима; поседовање држављанства Репу-
блике Србије; знање српског језика (језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад); 
неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породи-

ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и непостојање дискриминаторног понашања 
на страни кандидата, утврђеног у складу са 
зако¬ном; (члан 139. став 1. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања) 
Кандидат попуњава пријавни формулар који 
се преузима на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тавља школи на адресу: Основна школа „Дими-
трије Давидовић”, 11300 Смедерево, Анте Про-
тића 3, са назнаком „За конкурс - наставник 
математике“. Рок за пријаву на оглас је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: оригинал или оверен 
пепис/ оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању или уверења о стеченом образо-
вању (уколико диплома није издата), оригинал 
или оверену фотокопију уверења високош-
колске установе/додатка дипломи као доказа 
о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стеченом на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова, односно о положе-
ним испитима из педагогије и психологије или 
доказа о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу- оригинал или оверену фото-
копију уверења - за оне који ово образовање 
поседујуа за оне који не поседују Закон о осно-
вама система образовања и васпитања, чланом 
142. став 2. дозвољава и дефинише као обавезу 
да ово образовање наставник стекне у року од 
једне а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу), оригинал или оверену фотокопију 
уверења (не старије од 6 месеци) Министар-
ства унутрашњих послова 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 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање и оригинал или ове-
рену фотокопију уверења надлежног суда да се 
да се против кандидата не води поступак, (не 
старије од шест месеци); оригинал или овере-
ну копију уверења о држављанству (са холо-
грамом)- не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (са холограмом), потврду одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српког језика (односи се на кан-
дидате који нису образовање стекли на српском 
језику). Пожељно је да кандидат достави радну 
биографију (осим лица која први пут заснивају 
радни однос). Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима подноси, изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити преко телефо-
на: 026/617-376. 
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ”
Велика Плана

Улица Војводе Мишића 135

Домар - мајстор одржавања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве из чл 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања као и доставе све неоп-
ходне доказе о испуњености услова за учешће 
на конкурсу. Поред пријаве на конкурс (са рад-
ном биографијом) кандидати треба да доставе 
и: попуњен пријавни формулар објављен на 
званичној интернет страници Министарства, 
који достављају са оригиналима или овере-
ним фотокопијама докумената, којима доказују 
да испуњавају услове конкурса и то: диплому 
о стеченој стручној спреми - 3. или 4. степена 
машинско-техничке струке, уверење о поло-
женом испиту за ложача централног грејања, 
уверење о држављанству; доказ о неосуђива-
ности за кривична дела предвиђена чл. 139. 
став 1. тачка 3. Закона о основима система и 
не постојању дискриминаторног понашања 
на страни кандидата, утврђеног у складу са 
законом, не старије од 6 месеци. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора. Пријаве се дос-
тављају лично у секретаријату школе од 08. 00 
до 14. 00 сати или на адресу: ОШ „Карађорђе”, 
Војводе Мишића 135, 11320 Велика Плана. 

ГИМНАЗИЈА У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3

тел. 026/514-269, факс: 026/514-059
e-mail: gimplana@verat.net

Наставник филозофије
са 75% радног времена

УСЛОВИ: 1. Уз пријавни формулар, који се пре-
узима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају потребну документацију у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. 2. Канди-
дат за радно место наставник треба да испуња-
ва услове из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и 
то: а) има одговарајуће образовање према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 
13/2018 и 7/2019): за наставника филозофије: 
1) професор филозофије, односно дипломира-
ни филозоф; (2) мастер филозоф; (3) дипло-
мирани професор филозофије; (4) мастер про-
фесор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер морају имати претход-
но завршене основне академске студије фило-
зофије; б) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
в) није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; г) има држављанство 
Републике Србије; д) зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу уз 
пријаву на конкурс: кратку биографију; оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми 
или уверења о стеченом високом образовању, 
ако диплома није уручена; уверење о неосуђи-
ваности; уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопијуне старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију); уверење (потвр-
ду) о образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечених у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова или ове-
рену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту. Доказ о знању језика на коме се 
изводи образовно-васпитни рад у школи се дос-
тавља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику. Кандидат који буде 
изабран дужан је да пре закључења уговора о 
раду достави лекарско уверење. Пријаве слати 
на адресу: Гимназија у Великој Плани, Војво-
де Мишића 3, са назнаком „За конкурс”. Рок за 
подношење пријаве износи 8 дана. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на телефон: 026/514-059. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„РАДОМИР ЛАЗИЋ”

11423 Азања, Милије Батинића 1

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да 
обавља лице које има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 1 и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања за наставника 
те врсте школе и подручја рада, за педагога и 
психолога, дозволу за рад наставника, васпита-
ча 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 обра-
зовања: 1. на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; 2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2. на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 3. 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 основне шко-
ле може да обавља лице које има одговарајуће 
ообразовање из чл. 140 став 3 овог закона с 
наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и 
најмање десет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 1) наставник и вас-
питач јесте и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске односно струковне 
студије и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем; испуњеност услова за пријем у 
радни однос у установи за образовање и вас-
питање (члан 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања): 1) да има одгова-

рајуће образовање, 2) да има психичку, физич-
ку 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 родосквнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није у складу са законом утврђено дискри-
минаторно понашање, 4) да има држављанство 
Републике Србије, 5) да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс учесник треба да поднесе: 
доказ о држављанству (уверење о држављан-
ству, односно извод из матичне књиге рођених 
не старије од шест месеци); оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; доказ о знању српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на тим језицима); оверен препис или 
оверену фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дис-
криминаторног понашања; потврду о радном 
искуству; доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (само кандидати који су претходно 
обављали дужност директора установе); ове-
рен препис или оверену фотокопију лиценце за 
директора установе (ако је кандидат поседује); 
преглед кретања у служби са биографским пода-
цима; доказе о својим стручним и организацио-
ним способностима. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи радну биографију и све 
доказе о испуњености услова за избор који се у 
конкурсу траже. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности кандидат је 
дужан да достави пре закључења уговора о раду 
на одређено време или решења о премештају. 
Доказе о одговарајућем образовању, о неосуђи-
ваности (од СУП), доказ од надлежног суда да 
против кандидата није покренут кривични посту-
пак, покренута оптужница или донето решење о 
одређивању притвора, држављанству Републике 
Србије и знању српског језика саставни су део 
пријаве за конкурс. Осим утврђивања испуње-
ности услова за избор директора Комисија цени 
и доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветни-
ка). Уколико се на конкурс пријави лице које је 
претходно обављало дужност директора устано-
ве, дужно је да достави резултате стручно педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Пријаве се подносе у затвореним 
ковертама, са назнаком „За конкурс“, непосред-
но у школи или препорученом поштом, на адре-
су школе: ОШ „Радомир Лазић” Азања, Милије 
Батинића 1, 11423 Азања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Додатне информа-
ције се могу добити на телефон школе: 026/301-
308 од стране секретара школе. 

ОШ „САВА КОВАЧЕВИЋ”
11312 Михајловац, Црногорска 2

тел. 026/741-651; 741-031

Спремачица
на неодређено време, с непуним радним 

временом од 50% радног времена  
(20 часова недељног радног времена)

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образо-
вања: 1. степен образовања (основна школа) 
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поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; 
извршена психолошка процена способности 
за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање срп-
ског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад; неосуђиваност правнос-
нажном 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; непостојање дискриминаторног пона-
шања на страни кандидата, утврђеног у скла-
ду са законом. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а заједно са 
одштампаним пријавним формуларом Школи 
достављају: 
1. радну биографију, 2. уверење о држављан-
ству или извод из матичне књиге рођених, 3. 
сведочанство завршеној основној школи, 4. уве-
рење о неосуђиваности које издаје надлежна 
полицијска управа, 5. кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику потребно је 
да приложе доказ о знању српског језика. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Потребно је тражена 
документа приложити у оригиналу или овере-
не фотокопије (овера не сме бити старија од 
6 месеци). Уверење о држављанству и о нео-
суђиваности не сме бити старије од 6 месеци. 
Уколико се, уместо дипломе, прилаже уверење 
о стеченом образовању, оно не сме бити ста-
рије од 6 месеци. Неблаговремене, непотпуне 
пријаве, као и пријаве уз које су достављене 
неоверене фотокопије потребних докумената, 
неће се узимати у разматрање. Пријаве донети 
лично или послати на адресу: ОШ „Сава Кова-
чевић”, ул. Црногорска бр. 2, 11312 Михајловац. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара Школе, преко телефона 026/741-
031или емаилом: mihajlovac.skola@gmail.com. 

Кувар
на неодређено време, са непуним 
радним временом од 50% радног 

времена (20 часова недељног радног 
времена)

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образо-
вања: 3. степен образовања, занимање кувар 
- поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; 
- извршена психолошка процена способности 
за рад са децом и ученицима; - поседовање 
држављанства Републике Србије; - знање срп-
ског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад; неосуђиваност правнос-
нажном 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; непостојање дискриминаторног пона-
шања на страни кандидата, утврђеног у скла-
ду са законом. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а заједно са 
одштампаним пријавним формуларом Школи 
достављају: 1. радну биографију 2. уверење 

о држављанству или извод из матичне књиге 
рођених, 3. диплома или уверење о стеченом 
образовању, 4. уверење о неосуђиваности које 
издаје надлежна полицијска управа, 5. канди-
дати који образовање нису стекли на српском 
језику потребно је да приложе доказ о знању 
српског језика. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Потребно је тражена документа приложи-
ти у оригиналу или оверене фотокопије (овера 
не сме бити старија од 6 месеци). Уверење о 
држављанству и о неосуђиваности не сме бити 
старије од 6 месеци. Уколико се, уместо дипло-
ме, прилаже уверење о стеченом образовању, 
оно не сме бити старије од 6 месеци. Небла-
говремене, непотпуне пријаве, као и пријаве 
уз које су достављене неоверене фотокопије 
потребних докумената, неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве донети лично или послати на 
адресу: ОШ „Сава Ковачевић”, ул. Црногорска 
бр. 2, 11312 Михајловац. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара Шко-
ле, преко телефона 026/741-031или емаилом: 
mihajlovac.skola@gmail.com. 

ОШ „ИЛИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ 
КОЛАРАЦ”
11431 Колари

тел. 026/4711-054

Наставник математике
за једног извршиоца, на неодређено 
време, са пуним радним временом

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 140. и 142. Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
Правилником о врсти и степену образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи за извођење наставе за предмет 
математика, поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; извршена психолошка процена спо-
собности за рад са децом и ученицима; поседо-
вање држављанства Републике Србије; знање 
српског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад; неосуђиваност правнос-
нажном 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; непостојање дискриминаторног пона-
шања на страни кандидата, утврђеног у скла-
ду са законом. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а заједно са 
одштампаним пријавним формуларом Школи 
достављају: 1. радну биографију, 2. уверење 
о држављанству или извод из матичне књиге 
рођених, 3. диплома или уверење о стеченом 
образовању, 4. уверење о положеном испиту за 
лиценцу или уверење о положеним испитима 
из психологије, педагогике и методике од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање 6 бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
плина и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са европским системом преноса бодова. 5. уве-
рење о неосуђиваности које издаје надлежна 
полицијска управа, 6. кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику потребно је 
да приложе доказ о знању српског језика. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Потребно је тражена 
документа приложити у оригиналу или овере-
не фотокопије (овера не сме бити старија од 

6 месеци). Уверење о држављанству и о нео-
суђиваности не сме бити старије од 6 месеци. 
Уколико се, уместо дипломе, прилаже уверење 
о стеченом образовању, оно не сме бити ста-
рије од 6 месеци. Неблаговремене, непотпуне 
пријаве, као и пријаве уз које су достављене 
неоверене фотокопије потребних докумената, 
неће се узимати у разматрање. Пријаве доне-
ти лично или послати на адресу: ОШ „Илија 
Милосављевић Коларац”, Коларчева бб, 11431 
Колари. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара Школе, преко телефона 
026/4711-054или емаилом: oskolarac@ptt.rs

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11321 Лугавчина, Бориса Кидрича бб

тел. 026/476-1699

Директор школе
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање из чла-
на 140. став 1 и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 и 10/2019) за наставника те 
врсте школе, за педагога и психолога; дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника; обуку и положен испит за директора уста-
нове 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. овог закона, дужност директора 
може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140. став 3. закона за 
наставника те врсте школе, за педагога и пси-
холога; дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника; обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет годи-
на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. 2. Поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима. 3. Неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, није утврђено дискриминаторно 
понашање у складу са законом. 4. Држављан-
ство Републике Србије. 5. Зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс кандидат је у оба-
вези да приложи: оверену фотокопију дипломе 
о завршеном одговарајућем образовању, ове-
рену фотокопију о положеном стручном испиту 
(дозволи за рад наставника или стручног сарад-
ника), потврду о радном стажу у области обра-
зовања и васпитања, уверење о држављанству 
РС (не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија), лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима, уверење о неосуђиваности за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
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без обзира на изречену кривичну санкцију, није 
утврђено дискриминаторно понашање у складу 
са законом, биографију са кратким кретањем у 
служби. Кандидати су дужни да се представе на 
посебној седници којој присуствују сви запос-
лени када се изјашњавају о свим кандидатима 
тајним изјашњавањем. Пријаве са доказима о 
испуњености услова конкурса се достављају у 
затвореној коверти са назнаком „ За конкурс за 
директора школе - не отварај” лично или путем 
поште на адресу школе: Бориса Кидрича б. б. 
11321 Лугавчина. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко 
телефона 026/ 4761699. 

СОМБОР

ОШ „НЕСТОР ЖУЧНИ” ЛАЛИЋ
25234 Лалић, Југословенска 49

тел. 025/870-015

Наставник српског језика
на одређено време ради замене преко 

60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања као И услове 
предвиђене чланом 140 Закона о основама 
Система образовања и васпитања и то: а) има 
одговарајуће образовање, предвиђено Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи. 
Наставу И друге облике образовно-васпитног 
рада може да изводи лице које је стекло високо 
образовање, и то: 1. професор, српског језика 
и књижевности, 2. професор, српског језика и 
књижевности са општом лингвистиком, 3. про-
фесор српске књижевности и језика, 4. профе-
сор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу, 5. дипломирани филолог срп-
ског језика са јужнословенским језицима, 6. 
дипломирани филолог српске књижевности са 
јужнословенским књижевностима, 7. професор, 
односно дипломирани филолог за српскохрват-
ски језик и југословенску књижевност, 8. про-
фесор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску књижевност и српскохрватски језик, 
9. професор српскохрватског језика и опште 
лингвистике, 10. професор за српскохрватски 
језик са јужнословенским језицима, 11. про-
фесор српскохрватског језика са источним и 
западним словенским језицима, 12. професор, 
односно дипломирани филолог за 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 
југословенске књижевности и општу књижев-
ност, 14. професор југословенске књижевности 
са страним језиком, 15. дипломирани филолог 
за српски језик и књижевност, 16. дипломи-
рани филолог за књижевност и српски језик, 
17. професор српског језика и књижевности у 
одељењима за националне мањине, 18. про-
фесор српског језика и српске књижевности, 
19. дипломирани компаратиста, 20. мастер 
филолог (студијски програми: Српски језик и 
књижевност, Српска књижевност и језик, Срп-
ска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија (српски језик и лингвистика), Срп-
ска књижевност и језик са компаристиком), 21. 
мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програми: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књижев-
ност и језик са општом књижевношћу, Српски 
језик, Српска књижевност, Српска филоло-
гија (српски језик и лингвистика) Филологија, 

модули: Српски језик и српски језик и компа-
ративна књижевност; компаративна књижев-
ност са теоријом књижевности), 22. професор 
српскохрватског језика и књижевности, 23. 
мастер филолог из области филолошких нау-
ка, 24. професор југословенске књижевности и 
српског језика, 25. мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет). б) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; ц) није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
139. Став 1. Тачка 3. Закона; д) има држављан-
ство Републике Србије; е) зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати треба да исуњавају и следеће 
услове: да имају образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но 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. Уколико 
кандидат нема наведено образовање, обаве-
зан је да га стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Кандидат 
који је у току студиа положио испите из педа-
гогије И психологије или је положио стручни 
испит, сматра се да има наведено образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се може наћи на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са пријавним формуларом у року од 8 
дана достављају школи и то: диплому о стече-
ном образовању; уверење о држављанству не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о неосуђиваности не старије 
од 6 месеци. да имају образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Лекар-
ско уверење да лице има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Доказ о знању срп-
ског језика, као језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи, доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику. Доказ о испуњености усло-
ва из тачке 2 (психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима) кан-
дидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Сви наведени документи морају бити оригинал 
или оверена копија. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови”. 
Пријаве се предају подносе на адресу Основна 
школа Нестор Жучни, Лалић, Југословенска 49, 
25234 Лалић, са назнаком „За конкурс”. 

ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”
25284 Станишић, Његошева 12

тел. 025/830111

Наставник географије
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: 1. одговарајуће образовање про-
писано чланом 140. Закона о основма сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - други зако-
ни, 10/2019 и 6/2020) и чланом 3. Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник 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) 
професор географије, дипломирани географ, 
професор географије и историје, дипломирани 
професор биологије и географије, дипломирани 
професор географије и информатике, професор 
биологије-географије, професор физике-гео-
графије, професор географије-информатике 
дипломирани професор географије-мастер, 
дипломирани географ - мастер, мастер географ, 
мастер професор географије, мастер професор 
биологије и географије, мастер професор гео-
графије и информатике, дипломирани географ - 
просторни планер, мастер професор предметне 
наставе. Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани-мастер треба 
да имају завршене основне академске студије 
студијског програма: географија, дипломирани 
географ, професор географије, двопредметне 
студије биологије и географије или двопре-
дметне студије географије и информатике. 2. 
психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима, 3. да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заш¬тиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију; и да кандидату није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. држављанство Републике Србије; 
5. познавање језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњеност усло-
ва 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, и са одштампаном 
пријавом подносе и следећа документа: 1. крат-
ку биографију, 2. оверену фотокопију дипломе 
о стручној спреми, 3. уверење о неосуђива-
ности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања издат од стране надлежне полицијске 
управе (не старије од 6 месеци), 4. уверење о 
држављанству, 5. уколико кандидат није сте-
као 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 прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве са потребним документима слати на 
адресу: Основна школа „Иван Горан Ковачић” 
Станишић, Његошева 12. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона: 025/830-111. 

ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ”
25250 Оџаци, Школска 23

тел. 025/5742-274

Наставник физичког васпитања

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преу-
зима 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” при 
Националној служни за запошљавање. Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија именована 
пд стране директора школа. Кандидат за рад-
но место наставника физичког васпитања треба 
да испуњава услове прописане чл. 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
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(„Службени гласник РС”бр. 88/17, 27/17. др- 
Закон 10/19 и 6/20), и то: 1) има одговарајуће 
образовање, предвиђено Правилником о сте-
пену И врсти образовања наставника и струч-
них 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 11/19): наставник физичког 
васпитања: професор физичког васпитања. про-
фесор физичке културе, дипл. педагог физичке 
културе, професор физичког васпитања - дипл. 
тренер са назнаком спортске гране, професор 
физичког васпитања - дипл. организатор спорт-
ске рекреације, професор физичког васпи-
тања - дипл. кинезитераоеут, мастер професор 
физичког васпитања и спорта. мастер професор 
физичког васпитања и кинезитерапије, дипл. 
професор физичког васпитања и спорта, мастер 
физичког васпитања и спорта. професор спорта 
и физичког васпитања. 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар дс 
кратком биографијом доставља и следећа 
документа: оригунал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци; доказ да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 139. став 1. тачка 3. 
Закона; уверење из МУП-а не старије од 6 месе-
ци и извод из матичне књиге рођених. Доказ 
о знању српског језика, као језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи, дос-
тавља се само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику. Доказ о 
испуњености услова из чл. 139. став 1. тачка 
2) подноси се пре закључења уговора о раду 
(лекарско уверење). Сви наведени докумен-
ти морају бити оригинал или оверена копија. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир. Пријаве се подносе на адре-
су ОШ „Мирослав Антић” Оџаци, Школска 23, 
25250 Оџаци тел. 025/ 5742-264. Конкурс остаје 
отворен 8 дана након објављивања. 

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ” ОЏАЦИ

25250 Оџаци, Школска 23
тел. 025/5742-274

Конкурс објављен дана 18. 3. 2020. године у 
публикацији „Послови” за радно место настав-
ника физичког васпитања са пуним радним 
временом на неодређено време, поништава се 
у целости. 

ГИМНАЗИЈА „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ”
25000 Сомбор, Доситеја Обрадовића 2

тел. 025/420-327

Наставник математике
на српском језику

Наставник српског језика  
и књижевности

Наставник математике  
на мађарском језику

за 90% радног времена

Наставник физике на српском језику
за 60% радног времена

УСЛОВИ: Наставник у гимназији може бити 
изабрано лице које испуњава услове прописа-
не чл. 139. у вези са чл. 140. ст. 1 и 2. ЗОСОВ 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 
10/19 и 6/20), члана 2. тачка 13. Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у гим-
назији („Сл. гласник РС”, бр. 15/2013, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019 и 2/2020) и 
члана 26. став 1. тачка 1-3 и члана 28. тачка 
14. Правилника о организацији и систематиза-
цији послова (Дел. бр. 01-148/2 од 31. авгус-
та 2018. и 01-376/2019 од 31. августа 2019.). 
Кандидат мора да има завршене степен и врсту 
образовања стручне области математика; да 
има дозволу за рад наставника или стручног 
сарадника (лиценца), да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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-вас-
питни рад. 

ОСТАЛО: Приликом пријаве на конкурс, канди-
дати подносе следећу документацију: 1. пријав-
ни формулар - са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; 2. оверене фотокопије диплома о сте-
ченом образовању; 3. оверену копију доказа о 
поседовању лиценце за рад; 4. доказа о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима (прибавља се пре закључења уго-
вора о раду); 5. уверења надлежних државних 
органа, да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело утврђено чла-
ном 139. тачка 3. ЗОСОВ, односно да се против 
њега не води кривични поступак, не старија од 
30 дана; 6. уверење о држављанству Републи-
ке Србије које није старије од 6 месеци, као и 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); 7. биографију са крат-
ким прегледом кретања током професионалног 
рада. Кандидати који испуњавају услове кон-
курса и који уђу у ужи избор, упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима код надлежне службе за послове 
запошљавања. Након пријема резултата психо-
лошке 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 кандида-
тима, након чега се врши избор кандидата по 
конкурсу. Лекарско уверење о здравственој 
способности изабрани кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Изабрани наставник 
који нема положен испит за наставника дужан 
је да га положи у року од две године од дана 
заснивања радног односа у Гимназији. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у службеној 
публикацији „Послови” Националне службе за 

запошљавање. Напомена: Пријаву на конкурс 
за избор наставника, заједно са потребном 
документацијом доставити на адресу: Гимна-
зија „Вељко Петровић” Сомбор, Доситеја Обра-
довића 2, са назнаком на које радно место, а 
сва потребна обавештења могу се добити код 
секретара школе на телефон 025/420-327. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТЕФИ 
ШАНДОР”

25243 Дорослово, Херцег Јаноша 52
тел. 025/862332

Директор
на мандантни период од 4 године

УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице 
које испуњава услове прописане чл. 139 и чл. 
140 став 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања („ Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019 од 15. 
фебруара 2019) као и услове прописане Пра-
вилником о ближим условима за избор директо-
ра установе образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 108/2015). Дужност директора 
школе може да обавља лице које има: 1. одго-
варајуће образовање из члана 140. став 1. и 2. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања за наставника основне школе, за педа-
гога и психолога, (наставник и стручни сарад-
ник јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. 09. 
2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2) 
мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета). Изу-
зетно, ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из чл. 
140 ст. 1 и 2. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, дужност директора 
основне школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из чл. 140. став 3. 
Закона за наставника основне школе односно 
лице са стеченим одговарајућим високим обра-
зовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка, обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање десет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; 2. дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка; 3. обуку и положен испит за директора уста-
нове, 4. најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, 5. психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, 6. није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
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и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, 7. има 
држављанство Републике Србије; 8. зна српски 
језик (језик на којем се остварује образов-
но-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. Директору који не положи испит за 
директора у року од две године од дана сту-
пања на дужност, престаје дужност директора. 
Докази о испуњености услова саставни су део 
пријаве на конкурс. Пријава на конкурс за 
избор директора, заједно са потребном доку-
ментацијом, доставља се школи. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља установи. Уз пријаву на 
конкурс кандидат за директора школе подноси: 
1) биографске податке, односно радну биогра-
фију 2) оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном одговарајућем образовању из члана 140. 
став 1. и 2. (изузетно и став 3) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања за настав-
ника основне школе, за педагога и психолога 3) 
оверену фотокопију дозволе за рад наставника 
и стручног сарадника (испит за лиценцу, однос-
но стручни испит), 4) оверену фотокопију уве-
рења о положеном испиту за директора устано-
ве, 5) оригинал или оверену фотокопију 
уверења да има писичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, (не 
старије од 6 месеци од дана достављања прија-
ве на конкурс а доставља га пре закључења 
уговора.) 6) оригинал или оверену фотокопију 
доказа о најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања (потврде, 
решења, уговори или други акти којима се 
доказује на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком временском периоду је стечено 
радно искуство), 7) оригинал или оверену фото-
копију 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање - издат од полицијске 
управе или суда (не старије од 6 месеци од 
дана достављања пријаве на конкурс) 8) доказ 
о неосуђиваности за привредни преступ, издат 
од привредног суда. 9) оригинал или оверену 
фотокопију доказа да против кандидата није 
покренут кривични поступак доношењем наред-
бе о спровођењу истраге, потврђивањем оптуж-
нице којој није претходила истрага или доно-
шењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога - за кривична 
дела из чл. 7. став 4. Правилника о ближим 
условима за избор директора установе образо-
вања и васпитања (не старије од 6 месеци од 
дана достављања пријаве на конкурс) 10) ори-
гинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци од дана достављања пријаве на кон-
курс) 11) извод из матичне књиге рођених - 
оригинал, 12) доказ о знању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику) - оверену фотокопију дипломе о 
стеченом средњем, вишем или високом образо-
вању на језику на коме се остварује образов-

но-васпитни рад, 13) доказе о резултату струч-
но-педагошког надзора - извештаји просветног 
саветника- оверена фотокопија (уколико је 
вршен стручно-педагошки надзор над радом 
кандидата од стране просветног саветника, кан-
дидат је дужан да извештај истог достави). 14) 
уколико се на конкурс пријави лице које је 
претходно обављало дужност директора уста-
нове дужно је да поред доказа из тачке 12) дос-
тави и резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања, 
(оверена фотокопија) Кандидат за директора 
установе образовања и васпитања не може да 
оствари предност приликом избора ако је у току 
избора утврђено да је против њега покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подно-
шења оптужног предлога - за кривична дела из 
члана 7. став 4. Правилника о ближим условима 
за избор директора установе образовања и вас-
питања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
Комисија неће разматрати. Пријава се сматра 
потпуном уколико садржи све доказе којима се 
потврђује испуњеност услова за избор директо-
ра прописаних чл. 139. и чл. 140. став 1. и 2. а 
изузетно и став 3. Закона, а који су у конкурсу 
наведени у делу услови за избор директора. 
Рок за подношење пријава на конкурс за избор 
директора школе износи 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Пријава се подноси на адресу школе: 
Основна школа „Петефи Шандор”, Херцег Јано-
ша 52, Дорослово, са назнаком „Конкурс за 
директора”. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЛАЗА КОСТИЋ“
25282 Гаково, Тоде Милетића 54а

тел. 025/866-777

Наставник математике
за 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат за радно место мора 
испуњавати услове из члана 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања: 1. 
одговарајуће образовање из члана 140. Закона 
о основама образовања и васпитања, а пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник” број 11/19); 2. психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење); 3. неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
или родоскврнуће, примање и давање мита, 
кривична дела из групе полних слобода, про-
тив правног саобраћаја и човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. држављанство 
Републике Србије; 5. знање српског језика 
и језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Учесници конкурса обавезни су да 
поднесу: пријавни формулар (објављен на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете); диплому, односно оверену фотокопију 
исте о стручној спреми; уверење о држављан-
ству односно оверен документ о истом; лекар-
ско уверење доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду; уверење о неос-
уђиваности. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објаве у публикацији „Послови”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Ближе информације се могу добити путем теле-
фона 025/866-777. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„НИКОЛА ВУКИЧЕВИЋ”

25000 Сомбор, Вељка Петровића 4
тел. 025/412-630

Наставник француског језика  
и књижевности

за 66,66% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање - високо образовање у складу са 
чл. 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања: 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије); студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 
на основним студијима у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. 09. 2005. год; 
одговарајуће образовање мора бити у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18 и 11/19), чл. 3 тачка 5. француски 
језик; да има одговарајућу психичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де и друга кривична дела предвиђена чланом 
139 ЗОСОВ; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс треба да се приложи: диплома о сте-
ченој стручној спреми, односно оверену копију 
дипломе; уверење о некажњавању; уверење о 
држављанству. Лекарско уверење о физичкој и 
психичкој способности за рад са децом и уче-
ницима подноси само изабрани кандидат, пре 
потписивања уговора. Сходно члану 154 ЗОСОВ 
кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана 
од објављивања огласа у листу „Послови“. 

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
”ДР РУЖИЦА РИП”

25000 Сомбор, Подгоричка 9
тел. 025/430-540

Наставник здравствене неге  
(за све образовне профиле 
осим образовних профила у 

стоматологији) на српском језику

Наставник фармацеутске групе 
предмета на српском језику

Наставник српског језика
и књижевности за 50% радног времена

Чистачица

УСЛОВИ: услови за сва радна места I - Распи-
сује се конкурс у средњој стручној школи у под-
ручју рада здравство и социјална заштита, на 
неодређено време, на српском језику, за радно 
место: 1) наставник здравствене неге (за све 
образовне профиле осим образовних профила 
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у стоматологији) - са пуним радним временом, 
2) наставник фармацеутске групе предмета - са 
пуним радним временом, 3) наставник српског 
језика и књижевности - са непуним радним вре-
меном - 50% од пуног радног времена, 4) чис-
тачица - са пуним радним временом. Конкурс 
објавити у недељном листу „Послови”. II - Усло-
ви: у радни однос може да буде примљено лице 
под условима прописаним законом, и то ако: 
1. Има одговарајуће образовање: а) за радно 
место наставник потребно је да кандидат има 
образовање из члана 140. Закона о ос¬но¬ва-
ма система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник” РС 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 
и 6/2020), односно да је лице стекло одгова-
рајуће високо образовање: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисци-плинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка 
(2) мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Изу-
зетно, наставник јесте и лице са стеченим одго-
варајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. Поред тога, за радно 
место наставник потребно је да кандидат има 
и образовање из Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада здравство и социјална зашти-
та (за предмет наставник фармацеутске групе 
предмета и наставник здравствене неге (за 
све образовне профиле осим образовних про-
фила у стоматологији)), односно Правилника 
о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадни-
ка и васпитача у стручним школама (за предмет 
наставник српског језика и књижевности); б) за 
радно место чистачица потребно је да кандидат 
има завршену основну школу. 2. Има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима, 3. није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, 4. има држављанство 
Републике Србије, 5. зна српски језик - на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова из тачке 1, 3, 4. и 5. сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а доказ из тач-
ке 2. (лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. III - Пријава на 
конкурс: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страни Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја РС 
(www.mpn.gov.rs) а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи. Уз пријаву на конкурс 
кандидат подноси следеће: 1. оверену фото-

копију дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању (напомена: за радно место настав-
ник здравствене неге потребно је доставити 
и оверену фотокопију дипломе о завршеном 
средњем образовању у подручју рада Здравство 
и социјална заштита); 2. оригинал или оверена 
фотокопија доказа о неосуђиваности правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање - издат 
од Полицијске управе или суда (не старије од 
6 месеци од дана достављања пријаве на кон-
курс); 3. оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци од дана достављања 
пријаве на конкурс); 4. уколико диплома није 
издата на српском језику, потврду о знању 
српског језика - доказ о положеном испиту по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве (оригинал или оверена фотокопија); 5. био-
графија - ЦВ. IV - Конкурс спроводи конкурс-
на комисија коју именује директор. Комисија 
неће разматрати непотпуне и неблаговремене 
пријаве. Пријава се сматра потпуном уколико 
садржи све доказе којима се потврђује испуње-
ност услова прописаних чланом 139. и чланом 
140. Закона о ос¬но¬вама система образовања 
и васпитања, а који су у конкурсу наведени у 
делу „услови” и „пријава на конкурс”. Рок за 
подношење пријаве на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. 
Пријава на конкурс са потребном документа-
цијом се подноси путем препоручене поште на 
адресу: Средња медицинска школа „Др Ружица 
Рип”, Подгоричка број 9, Сомбор, са назнаком 
„Конкурс за пријем у радни однос” или непо-
средно у секретаријату школе, радним даном до 
13, 00 сати. У року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава на конкурс, Комисија за 
конкурс утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос из члана 139. закона. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују 
се на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања у року од осам дана. 
У року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
ученицима, Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос. Конкурсна комисија обавља разго-
вор 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 кандида-
ту може да поднесе жалбу директору у року од 
осам дана од дана достављања решења. Дирек-
тор о жалби одлучује у року од осам дана од 
дана подношења. В - Информације о конкур-
су могу се добити у секретаријату школе, тел. 
025/430-540. 

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
25000 Сомбор, Апатински пут 90

Наставник предметне наставе 
-куварство на српском језику

2 извршиоца

Наставник предметне наставе-
услуживање на српском језику

2 извршиоца

Наставник предметне наставе-
економска група предмета на 

српском језику

Наставник предметне наставе 
-математика на српском језику

Наставник предметне наставе-
куварство на мађарском језику

Домар- мајстор

УСЛОВИ: услови за сва радна места. У радни 
однос у установи може да буде примљено лице, 
под условима прописаним законом и то ако: 1. 
Има одговарајуће образовање- за наставнике: 
(из члана 140. став 1. 2. и 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања „Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18-др. закон, 10/19 и 6/20) 
којим је прописано да је наставник лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање, 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (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 обра-
зовање до 10. 09. 2005. године. Лице из тач-
ке 1) подтачка (2) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета;
Изузетно, наставник јесте и лице са стече-
ним одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем и одговарајућих Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Економија, 
право и администрација („Сл. гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 
1/19, 9/19 и 2/2020)-наставник предметне 
наставе - економска група предмета; Правил-
ника о степену и врсти образовања наставни-
ка из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
8/15, 11/16, 13/16-исп. 13/16, 2/17, 13/2018, 
7/19 и 2/2020) – наставник предметне наста-
ве-математика; Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Трговина, угоститељство и тури-
зам („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
2/2020)-наставник предметне наставе кувар-
ство и наставник предметне наставе-услужи-
вање). 1А. Има одговарајуће образовање-за 
домар/мајстор:- средње образовање и поло-
жен стручни испити за рад са судовима под 
притиском (за послове руковања постројењем 
у котларници). 2. Има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. Да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање 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 међу-
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народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкицју, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
Има држављанство Републике Србије; 5. Да зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријаву кандиндат подноси: 
1. Оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем образовању- (поред дипломе 
студија другог степена, потребно је приложити 
оверену фотокопију дипломе студија првог сте-
пена – прилажу само кандидати који су заврши-
ли студије другог степена одн. мастер студије) - 
наставници; 1А. Оверену фотокопију дипломе о 
завршеној средњој школи и оригинал или ове-
рена фотокопија дипломе или уверења о поло-
женом стручном испиту за рад са судовима под 
притиском (за послове руковања постројењем у 
котларници) - домар/мајстор; 2. Уверење-ори-
гинал или оверена фотокопија да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкицју, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање – уверење издато 
од МУП-а, не старије од шест месеци од дана 
достављања пријаве на конкурс; 3. Уверење о 
држављанству – оригинал или оверена фото-
копија; 4. Оригинал или оверена фотокопија 
доказа о знању српског језика, односно мађар-
ског језика (за наставу на мађарском језику) 
- (то је диплома о стеченом средњем, вишем 
или високом образовању на језику на коме се 
остварује образовно-васпитни рад или потвр-
да о положеном испиту из тог језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе); 
5. Биографија-ЦВ. Лекарско уверење подноси 
изабрани кандидат, пре потписивања уговора 
о раду. У поступку одлучивања о избору кан-
дидата конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну проверу 
психофизичких способности за рад са ученици-
ма, коју врши надлежна служба запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Прија-
ве са потребном документацијом подносе се 
непосредно или путем препоручене поште на 
адресу школе: Средња Економска Школа Сом-
бор Апатински пут 90 25000 Сомбор Са назна-
ком „Конкурс за пријем у радни однос”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве комисија неће 
разматрати. 

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ
25000 Сомбор, Подгоричка 4

тел. 025/412030

Доцент за ужу научну област 
методика наставе физичког 

васпитања
на одређено време,  

на период од 5 година

УСЛОВИ: високо образовање на студијама 
трећег степена (докторске академске студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. 09. 2005., односно научни назив доктора 
наука стеченпо пропису који је уређивао висо-

ко образовање пре 10. 09. 2005. г. и то доктор 
методике наставе физичког васпитања; научни 
назив доктор наука физичко васпитање, спорт и 
кинезитерапија; научни назив доктор методике 
разредне наставе природе, математике, инфор-
матике и физичког васпитања. Кандидат може 
бити лице које је сваки од претходних степена 
студија завршило са просечном оценом најмање 
(8), односно које има најмање три године педа-
гошког искуства на високошколској установи, 
и мора испуњавати и остале услове предвиђе-
не Законом о високом образовању, Статутом и 
општим актима Универзитета у Новом Саду и 
Статутом и општим актима Педагошког факул-
тета у Сомбору. Кандидати уз пријаву подно-
се: фотокопије диплома свих нивоа студија са 
додацима диплома, попуњен образац биограф-
ских података (преузет са: http://www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-
u-zvanje) приложен у штампаној и електронској 
форми, библиографију објављених радова и 
саме радове, евалуацију студената о педагошком 
раду, уверење о некажњавању (МУП) и фотоко-
пију личне карте. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Место рада Сомбор. 
Поступак избора у звање и заснивање радног 
односа спроводи се у складу са одредбамаЗако-
на о високом образовању, одредбама Статута и 
општих аката Универзитета у Новом Саду и Ста-
тута и општих аката факултета. Конкурс је отво-
рен 15 дана од објављивања у листу Послови. 

Ванредни професор за ужу научну 
област педагошке науке

на период од 5 година

УСЛОВИ: Високо образовање на студијама 
трећег степена (докторске академске студије) 
по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. 09. 2005., односно научни назив 
доктора педагошких наука стечен по пропису 
који је уређивао високо образовање пре 10. 09. 
2005. г. Кандидат мора испуњавати и остале 
услове предвиђене Законом о високом образо-
вању, Статутом и општим актима Универзите-
та у Новом Саду и Статутом и општим актима 
Педагошког факултета у Сомбору. Кандидати 
уз пријаву подносе: фотокопије диплома свих 
нивоа студија са додацима диплома, попуњен 
образац биографских података (преузет са: 
http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje) приложен 
у штампаној и електронској форми, библиогра-
фију објављених радова и саме радове, евалу-
ацију студената о педагошком раду, уверење о 
некажњавању (МУП) и фотокопију личне карте. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Место рада Сомбор. Поступак избо-
ра у звање и заснивање радног односа спрово-
ди се у складу са одредбамаЗакона о високом 
образовању, одредбама Статута и општих аката 
Универзитета у Новом Саду и Статута и општих 
аката факултета. Конкурс је отворен 15 дана од 
објављивања у листу Послови. 

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОШ „МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ 
СРПКИЊА”

22408 Врдник, Бошка Сремца бб
тел. 022/465-074

Наставник разредне наставе
у комбинованом одељењу,  
у подручној школи Јазак

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да поседује одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 139, 140, а у вези 
са чланом 155. став 1. и 2. тачка 1) Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” број 88/17 и 27/18 - др. зако-

ни, 10/2019 и 6/20), стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), у складу са Законом о високом образо-
вању, односно образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, а изузетно да 
је стекао одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне академске 
студије, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три 
године или више образовање, а у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Просветни гласник РС”, број 11/02, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); да има 
држављанство Републике Србије; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи у складу са Европским систе-
мом преноса бодова и сматра се да наставник 
који је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије ил је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, има образовање из 
чл. 142. став 1. Закона. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се налази на сајту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС. Уз 
одштампан пријавни формулар кандидати дос-
тављају и радну биографију; диплому о стече-
ном образовању или уверење о дипломирању, у 
оригиналу или овереној фотокопији са исправом 
којом се доказује да је кандидат стекао образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина, односно доказ о положеним испи-
тима из педагогије и психологије или доказ да 
је кандидат положио стручни испит - испит за 
лиценцу, у оригиналу или овереној фотокопији; 
извод из матичне књиге рођених са холограмом, 
у оригиналу или овереној фотокопији; уверење 
о држављанству, у оригиналу или овереној 
фотокопији; оригинал или оверену фотокопију 
доказа о неосуђиваности и о непостојању дис-
криминаторног понашања (не старије од 6 месе-
ци); доказ о познавању српског језика (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику). Доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закљу-
чења уговора о раду са изабраним кандидатом 
(лекарско уверење). Конкурс спроводи Конкурс-
на комисија коју именује диркетор школе. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака, о чему ће кандидати бити обавеште-
ни путем имејла или бројева телефона које су 
навели у својим пријавама. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана пријема резултата психолошке процене 
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способности за рад са ученицима и обавља раз-
говор са кандидатима са листе. Разговор са кан-
дидатима ће се обавити у просторијама школе 
ОШ „Милица Стојадиновић Српкиња” у Врднику, 
о чему ће кандидати бити накнадно обавештени. 
Комисија доноси решење о избору кандидата у 
року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве послати на 
адресу школе или непосредно предати, радним 
данима од 8 до 12 часова. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе, 
путем телефона:022/465-074. 

Секретар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат за секретара мора да има 
образовање из области правних наука у складу 
са чланом 140. став 1. т. 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и дозволу 
за рад секретара (лиценцу за секретара). Секре-
тар се уводи у посао и оспособљава за само-
сталан 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 рад-
ног односа положи испит за лиценцу за секрета-
ра. Кандидати морају да имају психичку, физич-
ку 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 вас-
питања и непостојање дискриминаторног пона-
шања 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 тре-
ба да приложе: попуњен и одштампан пријавни 
формулар, који кандидат преузима са званич-
не интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверене фотокопије, 
не старије од 6 месеци); оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању (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 основа-
ма система образовања и васпитања (оригинал 
или оверену копију, не старију од 6 месеци); 
писмени доказ (уверење да је положио испит 
из српског језика, одговарајуће високошкол-
ске установе, којим потврђује да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад, тј. 
српски језик, уколико је одговарајуће образо-
вање стекао на страном језику). Кандидати који 
испуњавају услове конкурса, а који су изабра-
ни у ужи избор, у року од 8 дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна служ-
ба за запошљавање, применом стандардизо-
ваних поступака. Лекарско уверење којим се 
потврђује да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима подноси се пре закључења уго-
вора о раду (не старије од 6 месеци). Уколико 
је већ извршена психолошка процена способ-
ности (у периоду од 6 месеци пре истека рока 
за пријаву на конкурс), кандидат ће у пријави 
назначити када и где је изврешена процена. 
Рок за пријављивање на конкурс је петнаест 
дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене и и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
послати на адресу школе или непосредно пре-

дати, радним данима од 8 до 12 часова са наз-
наком „За конкурс”. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити у просторијама школе или 
на број телефона 022/465-074. 

Наставник физике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да испуња-
вају услове за заснивање радног односа пред-
виђене чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: 1. поседовање 
одговарајућег образовања; 2. поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и учени-цима; 3. поседовање 
држављанства Репулике Србије; 4. знање српс-
ког језика и језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад; 5. да нису осуђивани правос-
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 поро-дици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утрвђено дискриминаторно понашање. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним формула-
ром достављају школи. Уз пријавни формулар 
кандидати достављају следећу документацију: 
1. оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, не старије од 6 месеци - диплома 
о завршеном високом образовању на сту-дијама 
другог степена (300 ЕСПБ бодова) или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, 
а у складу са Правилником о степену и врсти 
образо-вања наставника и стручних сарадника 
у основној школи; 2. доказ о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминатроног понашања 
- уверење из казнене евиденције МУП-а, не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
фотокопију); 3. уверење о држављанству, не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
фотокопију) и 4. доказ о знању српског језика 
- достављају кандидати који одговарајуће обра-
зовање нису стекли на српском језику; 5. CV 
(биографија кандидата, није обавезна). Рок за 
пријављивање на конкурс је петнаест дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговаремене 
и непотпуне пријаве се неће узимати у разма-
трање. Приложена документација се не враћа. 
У поступку одлучивања о избору кандидата, 
конкурсна комисија врши ужи избор кандида-
та које упућује на психолошку процену спсосб-
ности 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 под-
носи се пре закључења уговора о раду. Пријаве 
доставити лично или путем препоручене поште 
на адресу школе: ОШ „Милица Стојадиновић 
Српкиња” Врдник, Бошка Сремца бб са назна-
ком „За конкурс”. 

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
22406 Ириг, Змај Јовина 59

тел. 022/2462-712

Наставник биологије
на одређено време, за 20% норме рада, 

до повратка запослене са одсуства са 
рада ради неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. 
да има држављанство Републике Србије; Да 
зна српски језик на коме се остварује васпит-
но образовни рад. Наставник је лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: На 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичне академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; На основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. г. Под одговарајућим обра-
зовањем подразумева се: професор биологије, 
дипломирани биолог, дипломирани молекулар-
ни 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 - мас-
тер, дипломирани професор биологије-хемије 
мастер; дипломирани професор биологије-ге-
ографије мастер; дипломирани молекуларни 
биолог-мастер; дипломирани биолог заштите 
животне средине; мастер биолог, мастер про-
фесор 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 
студије биологије. Кандидат по конкурсу тре-
ба да приложи следећа документа, не старија 
од 6 месеци, од дана објаве конкурса и то у 
оригиналу или овереној фотокопији: прија-
ва на конкурс (са сајта Министарства просве-
те); диплома о стеченом образовању; извод из 
матичне књиге рођених; доказ о држављанству 
Републике Србије; лекарско уверење, се при-
бавља пре закључења уговора о раду; уверење 
из МУП-а са подацима из кривичне евиденције. 
Рок за достављање пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене или 
непотпуне пријаве неће бити узете у обзир. 
Особа за контакт: Светлана Пантелић, секре-
тар, тел. 022/2462-712; адреса: Змај Јовина 59, 
22406 Ириг

ОШ „ХЕРОЈ ЈАНКО ЧМЕЛИК”
22300 Стара Пазова, Карађорђева 2

тел. 022/310-361
e-mail: hjcmelik@mts rs

Наставник биологије
60% радно ангажовање

УСЛОВИ: да има одговарајуће високо образо-
вање у складу са чланом 140. Закона о осно-
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Наука и образовање

вама система образовања и васпитања стечено 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. 09. 2005. године. Такође, мора 
да има степен и врсту стручне спреме у скла-
ду са важећим Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи за обављање послова настав-
ника биологије. 

Наставник техничко информатичког 
образовања, наставник технике и 

технологије
60% радно ангажовање

УСЛОВИ: да има одговарајуће високо образо-
вање у складу са чланом 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања стечено 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. 09. 2005. године. Такође, мора 
да има степен и врсту стручне спреме у скла-
ду са важећим Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи за обављање послова настав-
ника техничко информатичког образовања, 
наставника технике и технологије. 

ОСТАЛО: 1. има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; 2. није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајњу од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнувће, 
за кривична дела примање и давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 3. има држављанство републике србије; 
4. зна српски језик и словачки језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
доставити: попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства 
просвете; потписана пријава са радном био-
графијом; оверену копију дипломе о стеченом 
степену стручне спреме, оригинал или овере-
ну копију уверења о држављанству Републи-
ке Србије; оверену копију извода из матичне 
књиге рођених и оригинал уверења о неосуђи-
ваности. Доказ о знању српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
је диплома о стеченом степену стручне спре-
ме. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са 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 ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака - 
о чему ће учесници поступка бити обавештени 
на контакт адресе које буду доставили у својим 
пријавама. Након обављене психолошке проце-
не способности за рад са ученицима, конкурс-
на 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 оба-
вештени на број телефона који буду назначили 
у својој пријави. Рок за пријављивање је осам 

дана од дана објављивања конкурса у гласи-
лу НСЗ „Послови”. Све пријаве са приложеном 
документацијом предати секретаријату Школе 
у времену од 09-12 часова или послати поштом 
на адресу: Основна школа „Херој Јанко Чме-
лик”, Стара Пазова, Карађорђева 2, 22300 Ста-
ра Пазова, контакт: 022/310-361, мејл адреса: 
hjcmelik@mts.rs. 

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
22400 Рума, Главна 270

тел. 022/471-863

Наставник енглеског језика
на одређено време са 90% радног 

времена, ради замене одсутно 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава: 1) 
услове за пријем у радни однос из члана 139. 
и има одговарајуће високо образовање пропи-
сано чланом 140. став 1. и 2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС”, број 88/17, 27/18-др. закон, 10/19 и 
6/2020); 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 Европ-
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 обавезно обра-
зовање из члана 142. став 1. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, а канди-
дат који нема обавезно образовање из члана 
142. став 1. обавезан је да га стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу. ; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ о знању срп-
ског језика - језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи, доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стече-
но на том језику. Доказ о испуњености услова 
из члана 139. става 1. тач. 1), 3), 4) и 5) овог 
члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из 
става 1. тачка 2) овог члана - да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, пре закључења угово-
ра о раду са изабраним кандидатом. Подаци 
који се прикупљају биће искоришћени искљу-
чиво у сврху обраде података у конкурсном 
поступку у складу са Законом о заштити пода-
така о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). 
Кандидат за ово радно место потребно је да 
има одговарајући степен и врсту образовања 
прописану чланом 3. тачка 3. подтачка 1) Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника 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 и 2/2020), 
односно да имају стечени стручни назив (врсту 
образовања): професор, односно дипломира-
ни филолог за енглески језик и књижевност; 
дипломирани професор енглеског језика и 
књижевноси; мастер филолог (студијски про-
грам или главни предмет/профил енглески 
језик), мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик); дипломирани филолог 
англиста - мастер; мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм Језик, књи-
жевност и култура); мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет). 

ОСТАЛО: кандидат за радно место наставни-
ка енглеског језика доставља: одштампан, 
попуњен и потписан пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, и 
потребну документацију као оверене фотоко-
пије докумената школи. Уз попуњен и потпи-
сан пријавни формулар са званичне интернет 
странице, потребно је да кандидат доста-
ви школи пријаву са кратком биографијом и 
подацима о свом професионалном развоју; 
дипломе одговарајућег образовања, степе-
на и врсте стручне спреме (како мастер тако 
и основних студија - односно свих степена 
стеченог високог образовања); кандидат који 
има положене испите из психогије и педаго-
гије доставља уверење о положеним испитима 
а уколико има положен испит за лиценцу за 
наставника доставља обавештење министар-
ства о положеном испиту за лиценцу; канди-
дати који су стекли образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова од 
којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи достављају 
уверење-потврду факултета о истом - овере-
на фотокопија; уверење да није осуђиван - не 
старији од 6 месеци; уверење о држављанству 
Републике Србије - не старије од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених на прописа-
ном обрасцу са холограмом; уколико диплома 
није издата на српском језику, потврду да зна 
српски језик, а за лица која нису стекла обра-
зовање на српском језику - доказ о положеном 
испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Пријава на 
конкурс мора да садржи тачан назив радног 
места за које се конкурише, као и актуелни 
број фиксног и мобилног телефеона и тачну 
адресу кандидата у циљу контактирања кан-
дидата везано за психолошку проверу и интер-
вју у току трајања конкурса. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Решење 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 неразумљие, неблаговремене, непотпу-
не, са документацијом која садржи неоверене 
фотокопије докумената, документација старија 
од наведеног рока у конкурсу, као и пријаве 
уз које нису приложени докази који се траже 
конкурсом. Пријавни формулар са конкурсом 
траженим документима и доказима о испуња-
вању услова, доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, на горе наведену 
адресу, са назнаком „За Конкурсну комисију, 
за конкурс - наставник енглеског језика на 
одређено време 90% радног времена”. Контакт 
особа секретар школе, тел. 022/471-863. 
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Наука и образовање

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ТЕОДОР ТОША АНДРЕЈЕВИЋ” 

22400 Рума, ЈНА 140 
тел. 022/474-042 

Наставник гитаре
2 извршиоца

Наставник клавира

Наставник виолине
за рад у издвојеном одељењу  

у Старој Пазови

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: у скла-
ду са чланом 140. и 142. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019 и 
1/2020); остали услови прописани чланом 
139. Закона о основама система образовања 
и васпитања. Кандидати подносе: Одштам-
пан и попуњен пријавни формулар са звани-
чне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; Биографију 
и следеће доказе о испуњености услова: 1. 
Доказ о стеченом образовању (оверена фото-
копија дипломе и додатка дипломи); 2. Уве-
рење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија, не старије од 6 месеци); 3. 
Извод из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци); 4. Доказ о образовању из пси-
холошких, педагошких и методичких дисци-
плина, односно уверење (или оверену фото-
копију индекса) да су у току студија положили 
испите из педагогије и психологије или доказ 
да су положили стручни испит, односно испит 
за лиценцу (у складу са чланом 142. Закона о 
основама система образовања и васпитања); 
5. Уверење о неосуђиваности, прибављено 
од надлежног органа МУП-а (не старије од 6 
месеци); 6. Уверење општинског суда да про-
тив њега није покретнут кривични поступак 
(не старије од 30 дана); 7. Доказ о знању срп-
ског језика - подноси кандидат који средње, 
више или високо образовање није стекао на 
српском језику, издат од одговарајуће висо-
кошколске установе. Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду. У поступку одлучивања о избору кан-
дидата конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну проверу 
психофизичких способности за рад са учени-
цима коју врши надлежна служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та 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 те листе и доноси решење 
о пријему у радни однос у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Рок за подношење пријаве на конкурс је 
8 (осам) дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће узети у разма-
трање. Све пријаве са приложеном докумен-
тацијом послати поштом на адресу ОМШ „Тео-
дор Тоша Андрејевић”, ЈНА 140, 22400 Рума 
или донети у секретаријат школе у затвореној 
коверти, са назнаком „За конкурс”, у времену 
од 8 до 13 часова. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања у часопису „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Контакт телефон: 022/474-042. 

ОШ „ХЕРОЈ ЈАНКО ЧМЕЛИК”
22300 Стара Пазова, Карађорђева 2

тел. 022/310-361
e-mail: hjcmelik@mts.rs

Наставник физике
50% радног ангажовања

УСЛОВИ: да има одговарајуће високо образо-
вање у складу са чланом 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања стечено 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. 09. 2005. године. Такође, мора 
да има степен и врсту стручне спреме у скла-
ду са важећим Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи за обављање послова настав-
ника физике. 

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
50% радног ангажовања

УСЛОВИ: да има одговарајуће високо образо-
вање у складу са чланом 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања стечено 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. 09. 2005. године. Такође, мора 
да има степен и врсту стручне спреме у скла-
ду са важећим Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи за обављање послова дипло-
мираног економисте за финансијско рачуновод-
ствене послове. 

ОСТАЛО: 1. има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; 2. Није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајњу од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнувће, 
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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 3. има држављанство Републике Србије; 
4. зна српски језик и словачки језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
доставити: Попуњен пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства просве-
те; потписана пријава са радном биографијом; 
оверену копију дипломе о стеченом степену 
стручне спреме, оригинал или оверену копију 
Уверења о држављанству Републике Србије; 
оверену копију извода из матичне књиге рође-
них и оригинал уверења о неосуђиваности. 
Доказ о знању српског језика и језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад је дипло-
ма о стеченом степену стручне спреме. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима доставља се пре закљу-
чења 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 ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака - о чему ће учесници 

поступка бити обавештени на контакт адресе 
које буду доставили у својим пријавама. Након 
обављене психолошке процене способности за 
рад са ученицима, конкурсна комисија сачиња-
ва 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 телефо-
на који буду назначили у својој пријави. Рок за 
пријављивање је осам дана од дана објављи-
вања конкурса у гласилу НСЗ „Послови”. Све 
пријаве са приложеном документацијом пре-
дати секретаријату школе од 09 до 12 часова 
или послати поштом на адресу: Основна школа 
„Херој Јанко Чмелик” Стара Пазова, Карађорђе-
ва 2, 22300 Стара Пазова. Контакт: 022/310-
361, мејл адреса: hjcmelik@mts.rs. 

ОСНОВНА ШКОЛА „Др ЂОРЂЕ 
НАТОШЕВИЋ” 

22323 Нови Сланкамен, Вука Караџића 1
тел. 022/591-422

Наставник математике

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и 
ако: 1. има одговарајуће високо образовање 
прописано чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” 88/2017, 27/2018, 10/019, 6/2020) и чла-
ном 3 тачка 9 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник” 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019и 
2/2020): професор математике, дипломирани 
математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, дипломира-
ни математичар за рачунарство и информати-
ку, дипломирани математичар - информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипломи-
рани математичар за математику економије, 
професор информатике - математике, дипло-
мирани математичар - астроном, дипломирани 
математичар - примењена математика, дипло-
мирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математи-
чар, мастер професор математике, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор 
физике и математике, мастер професор инфор-
матике и математике, дипломирани професор 
математике-мастер, дипломирани математи-
чар - мастер, дипломирани инжењер матема-
тике - мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани математичар - про-
фесор 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 информа-
тичар; 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 про-
грамима из области математике или примењене 
математике (са положеним испитом из предме-
та геометрија или основи геометрије) или двоп-
редметне наставе математике и физике однос-
но математике и информатике, 2. има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. није осуђивано правнос-
нажном 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 родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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. 
Наставник мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Настав-
ник који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има горе наведено образовање. Пријаве 
доставити на адресу: ОШ „Др Ђорђе Натоше-
вић”, Вука Караџића 1, 22323 Нови Сланка-
мен, у року од 8 (осам) дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”, са назнаком 
„За конкурс”. На конкурс је потребно достави-
ти: попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете; 
потписану пријаву са биографијом; оверену 
фотокопију дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оверена фотокопија уверења о положе-
ном стручном испиту (лиценца); оригинал или 
оверена фотокопија извода из МК држављана, 
не старија од 6 месеци; оригинал или овере-
на фотокопија извода из МК рођених; ориги-
нал или оверена фотокопија извода из казнене 
евиденције, који издаје МУП Србије, као доказ о 
неосуђиваности (не старије од 6 месеци); доказ 
о знању српског језика, као језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику, пошто се сматра да они познају 
језик на којем се изводи образовно-васпитни 
рад). Сви докази прилажу се у оригиналу или 
овереној фотокопији. Конкурс спроводи конкур-
сна комисија, коју именује директор. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања, о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени на бројеве телефо-
на које су навели у својим пријавама. Разговор 
с кандидатима ће се обавити у просторијама 
школе, а о месту и времену ће бити благовре-
мено обавештени. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматратиБлиже информације 
о конкурсу на тел. 022/591-422. 

Наставник српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1. 
одговарајуће образовање, и то: А) 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 сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС”, 
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/19и 2/2020) стечено: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 

лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 оства-
рује на српском језику. Докази о испуњености 
услова који се достављају уз пријавни форму-
лар: 1. оригинал или оверена копија дипломе о 
одговарајућем образовању; 2. потврду да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, издат по објављивању кон-
курса; 3. уверење о држављанству Републике 
Србије; 4. доказ о знању језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад доставља само 
онај кандидат који одговарајуће високо образо-
вање није стекао на српском језику. Услов под 
бројем 2. - да запослени поседује психичку спо-
собност за рад проверава се тако што се канди-
дати који буду изабрани у ужи избор у року од 
8 дана упућују на психолошку процену способ-
ности 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. ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који 
се преузима на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије (www.mpn.gov.rs) и 
документацију кандидати достављају и кратку 
биографију са контакт подацима (адреса, теле-
фон). Документација заједно са одштампаним 
и попуњеним пријавним формуларом канди-
дати достављају школи најкасније у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријав-
ни формулар и потребну документацију треба 
послати на адресу школе: ОШ „Др Ђорђе Нато-
шевић”, Вука Караџића 1, 22323 Нови Сланка-
менили предати лично у просторије школе, рад-
ним даном од 8. 00 до 13 часова, у затвореној 
коверти са назнаком „За конкурсну комисију”. 
Ближе информације о конкурсу на тел. 022/591-
422. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве, као и пријаве са неовереном домента-
цијом у прилогу, неће се разматрати. 

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: а) кандидат поред општих усло-
ва предвиђених Законом о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017, 
95/2018-аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове прописане члано-
вима: 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5, чланом 
140. став 1. тачка 1) подтачка 1 и 2 и тачка 2) 
истог члана, чланом 142. став 1. и став 2. Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/019, 
6/2020). Степен и врста образовања морају 
бити у складу са чланом 2. - за наставника раз-
редне наставе Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни 

гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 
2/2020). Кандидат мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова од којих најмање по 6 бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Наставник који је у току студија положио 
испит из педагогије и психологије или положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сма-
тра се да има образовање из члана 142. став 1. 
овог закона. Кандидат који нема образовање из 
члана 142. став 1. овог закона, обавезан је да 
га стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов 
полагања испита за лиценцу; б) да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; в) да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци; одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; г) да има држављан-
ство Републике Србије; д) да зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министрства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом доставља школи. По расписа-
ном конкурсу учесник конкурса треба да под-
несе: попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; оригинал или овере-
на фотокопија доказа о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал или оверену фотокопију 
доказа да кандидат има образовање из психо-
лошких педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, односно 
доказ о положеним испитима из педагогије и 
психологије или доказ о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (за канди-
дате који поседују наведени доказ). Кандидат 
који није положио испит из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина, обавезан је 
да их положи у року од једне а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну копију); уверење о држављанству (оригинал 
или оверену копију), не старије од 6 месеци; 
Доказ да кандидат није осуђиван за напред 
наведена кривична дела, извод из казнене еви-
денције, прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова-надлежне полицијске 
управе (оригинал или оверену фотокопију), 
не старији од 6 месеци. Доказ под тачком д) 
обавезно достављају само они кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику, а 
доказује се потврдом одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика. Лекарско уверење, којим се 
потврђује да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, се подноси пре закључења угово-
ра о раду са изабраним кандидатом. Пре доно-
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шења одлуке о избору, кандидати који уђу у 
ужи избор биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима 
коју врши национална служба за запошљавање. 
Пријаве на конкурс, са потребном документа-
цијом, доставити лично, или поштом на адре-
су: ОШ „Др Ђорђе Натошевић”, Вука Караџића 
1, 22323 Нови Сланкамен. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, телефон: 022/591-422. 

Стручни сарадник - библиотекар
за 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова 
библиотекара може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: 1. а) поседује одго-
варајуће образовање у наведеном занимању: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, 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. сеп-
тембра 2005. године. Занимања за обављање 
послова библиотекара утврђена су одредба-
ма Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
11/2012-11/2019 и 2/2020). б) Поседује образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова од којих најмање по 6 бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и 6 бодова праксе у установи. Кандидат 
који је у току студија положио испите из педа-
гогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да 
има образовање из претходног става ове тач-
ке. Кандидат треба и да: 2. поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. има држављан-
ство 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 узимати у разма-
трање. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним формуларом достављају школи. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: 1. попуњен пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, са одштампа-
ним формуларом; 2. доказ о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству, не старије од 6 месе-
ци); 3. извод из матичне књиге рођених (ори-

гинал или фотокопија); 4. оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; 5. оверен препис или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу или оригинал или овере-
ну фотокопију потврде да има положене испите 
из педагогије и психологије; 6. уверење о неос-
уђиваности (оригинал или оверена фотокопија), 
не старије од 6 месеци; 7. доказ о знању језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад, 
знање језика се доказује достављањем овере-
не фотокопије дипломе о стеченом образовању. 
Доказ о испуњености услова из тачке 2 (лекар-
ско уверење) подноси се пре закључења уго-
вора о раду. Кандидат треба да уз одштампани 
пријавни формулар достави и податке о својој 
адреси и контакт телефону. Решење о избору 
кандидата доноси Конкурсна комисија у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Пријаве треба послати на адресу: ОШ 
„Др Ђорђе Натошевић” Нови Сланкамен, Вука 
Караџића бр. 1. 22323 Нови Сланкамен. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, контакт телефон: 022/591-422. 

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА”
22304 Нови Бановци, Школска 2

тел. 022/342-505

Библиотекар

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Канди-
дат поред општих услова предвиђених Законом 
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005... 113/2017 
и 95/2018), треба да испуњава и посебне усло-
ве предвиђене члановима: 139 ст. 1 тачке 1, 2, 
3, 4 и 5, чл. 140 ст. 1 тачка 1. подтачка (1) и 
(2) и тачка 2 истог члана, чл. 142. ст. 1 и ст. 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 27/2018, 10/2019). 
Степен и врста образовања морају бити у скла-
ду са чл. 2 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 
13/18 и 11/2019). Кандидат мора да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Наставник који је у току сту-
дија положио испит из педагогије и психоло-
гије или положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање из 
чл. 142 ст. 1 овог Закона. Кандидат који нема 
образовање из члана 142 ст. 1 овог закона, оба-
везан је да га стекне у року од једне, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, 
као услов полагања испита за лиценцу. Кан-
дидат треба да има: држављанство Републике 
Србије (уверење о држављан ству, у ориги-
налу или овереној копији); психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење се подноси 
пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом); доказ да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног сао браћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да зна 

језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад - српски језик. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, који се налази у делу „Ново на сајту”, 
а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом доставља школи. 
Уз пријаву кандидат доставља: оверен препис 
(копију) дипломе о завршеном образо вању; 
оригинал или оверену фотокопију доказа да 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова, односно доказ о положе-
ним испитима из педагогије и психологије или 
доказ о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу (за кандидате који поседују 
наведени доказ); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена копија); уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци, ори-
гинал или оверена копија); доказ да кандидат 
није осуђиван за напред наведена кривична 
дела, извод из казнене евиденције, прибавља 
кандидат у Министарству унутрашњих посло-
ва надлежне полицијске управе; доказ да кан-
дидат зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад - српски језик, у обавези су да 
доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се 
потврдом одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског јези-
ка. Лекарско уверење, којим се потврђује да 
кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 
подноси се пре закључења уговора о раду са 
изабраним кандидатом. Пре доношења одлуке 
о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање. Пријаве се 
достављају у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”, лич-
но или поштом на адресу: ОШ „Никола Тесла”, 
Школска 2, 22304 Нови Бановци. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. За додатне информације обратити се 
секретаријату школе на телефон: 022/342-505. 

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ФИЛИП ВИШЊИЋ”

22240 Шид, Петра Кочића бб
тел. 022/2712-254

Обавештење о продужењу рока за подношење 
пријава на конкурс: на основу Инструкције 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, Број: 610-00-326/2020-04 од 12. 
05. 2020. године, а у вези конкурса објавље-
них пре или у току ванредног стања, ОМШ 
„Филип Вишњић” Шид, објављује следеће ОБА-
ВЕШТЕЊЕ:

1. Продужава се рок за подношење пријава на 
конкурс ОМШ „Филип Вишњиш” Шид, објављен 
дана 11. 03. 2020. године у листу „ПОСЛОВИ”, 
за пријем у радни однос на неодређено време 
за следећа радна места:
- наставник клавира - 3 извршиоца (100%)
- наставник хармонике - 1 извршилац (100%)
- наставник виолине - 1 извршилац (100%)
- наставник кларинета - 1 извшилац (100%)

2. Рок за подношење пријава на конкурс из тач-
ке 1. овог Обавештења, продужава се 30 дана 
од дана престанка ванредног стања, односно, 
до 06. јуна 2020. године, када истиче рок за 
подношење пријава на конкурс. 
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ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

22223 Кузмин, Николе Радојчића 15

Наставник немачког језика

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних Законом о раду 
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да 
кандидат испуњава и посебне услове прописане 
члановима 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и то да канди-
дат: 1) има одговарајуће образовање прописа-
но чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања 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 - Про-
светни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19, 2/2020); 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
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 изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републи-
ке Србије; 5) зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова из тачака 1), 3), 4) и 5) 
подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 
2) пре закључења уговора о раду. 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 пријав-
ни формулар са званичне интернет странице, 
потребно је да кандидат достави школи: кратку 
биографију (CV) и податке о свом професионал-
ном 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 
3. подтачка 3) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19 
и 2/2020) (не старију од 6 месеци); уверење да 
није осуђиван, оригинал (не старији од 6 месе-
ци); оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству РС (не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверену копију извода из мати-
чне 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 срп-
ском језику - доказ о положеном испиту из 
српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе; доказ о здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) прилаже изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Одлуку о избору кандидата донеће 
конкурсна комисија након добијања резулта-

та психолошке процене кандидата, у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Неће се разматрати пријаве које су 
неблаговремене, непотпуне, уз које нису при-
ложени докази који се траже конкурсом, као 
ни пријаве оних кандидата који не испуњавају 
услове у погледу образовања, врсте и степе-
на 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 
„Бранко Радичевић”, 22223 Кузмин, Николе 
Радојчића 15, са назнаком „За конкурс - настав-
ник немачког језика” или лично у просторија-
ма школе сваког радног дана од 10-14 часова. 
Све информације о конкурсу могу се добити од 
секретара школе на број телефона 022/664-411 
и 069/664202. 

7. Наставник српског језика

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних Законом о раду 
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да 
кандидат испуњава и посебне услове прописане 
члановима 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и то да канди-
дат: 1) има одговарајуће образовање прописа-
но чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и чланом 3 став 1 тачка 
1. подтачка а) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19, 2/2020); 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
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 изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републи-
ке Србије; 5) зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова из тачака 1), 3), 4) и 5) 
подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 
2) пре закључења уговора о раду. 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 пријав-
ни формулар са званичне интернет странице, 
потребно је да кандидат достави школи: кратку 
биографију (CV) и податке о свом професионал-
ном развоју (портфолио), оверену фотокопију 
дипломе одговарајућег образовања, степена 
и врсте стручне спреме, прописаног чланом 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, у складу са чланом 3 став 1 тачка 
1. подтачка а) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19 
и 2/2020) (не старију од 6 месеци); уверење да 
није осуђиван, оригинал (не старији од 6 месе-
ци); 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 холо-
грамом; уколико диплома није издата на српс-
ком 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 запошља-
вања 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 неблаговреме-
не, 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 конкур-
сном поступку у складу са Законом о зашти-
ти података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 
87/18). Пријавни формулар са конкурсом тра-
женим документима и доказима о испуњавању 
услова доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу: ОШ „Бранко 
Радичевић”, 22223 Кузмин, Николе Радојчића 
15, са назнаком „За конкурс - наставник српског 
језика” или лично у просторијама школе сваког 
радног дана од 10-14 часова. Све информације 
о конкурсу могу се добити од секретара школе 
на број телефона 022/664-411 и 069/664202. 

Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних Законом о раду 
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да 
кандидат испуњава и посебне услове прописане 
члановима 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и то да канди-
дат: 1) има одговарајуће образовање прописа-
но чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања 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 глас-
ник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18 и 11/19, 2/2020); 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из тачака 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на 
конкурс, а из тачке 2) пре закључења уговора 
о раду. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
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ним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Уз пријавни формулар са званичне интер-
нет странице, потребно је да кандидат достави 
школи: кратку биографију (CV) и податке о свом 
професионалном развоју (портфолио), овере-
ну фотокопију дипломе одговарајућег образо-
вања, степена и врсте стручне спреме, пропи-
саног 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 („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19 
и 2/2020) (не старију од 6 месеци); уверење да 
није осуђиван, оригинал (не старији од 6 месе-
ци); 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 холо-
грамом; уколико диплома није издата на српс-
ком 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 запошља-
вања 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 неблаговреме-
не, 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 конкур-
сном поступку у складу са Законом о зашти-
ти података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 
87/18). Пријавни формулар са конкурсом тра-
женим документима и доказима о испуњавању 
услова доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу: ОШ „Бранко 
Радичевић”, 22223 Кузмин, Николе Радојчића 
15, са назнаком „За конкурс - наставник мате-
матике” или лично у просторијама школе сваког 
радног дана од 10-14 часова. Све информације 
о конкурсу могу се добити од секретара школе 
на број телефона 022/664-411 и 069/664-202. 

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних Законом о раду 
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да 
кандидат испуњава и услове прописане члано-
вима 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18, 10/19 и 6/20) и Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова у Основној 
школи „Бранко Радичевић” Кузмин, број 5/5-
019 од 14. 09. 2019. године и то да кандидат: 
1) има основно образовање; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-

сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из тачака 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на 
конкурс, а из тачке 2) пре закључења уговора 
о раду. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Уз пријавни формулар са званичне интернет 
странице, потребно је да кандидат достави шко-
ли: кратку биографију (CV), оверену фотокопију 
дипломе одговарајућег образовања (не старију 
од 6 месеци); уверење да није осуђиван, ори-
гинал (не старији од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
РС (не старије од 6 месеци); оригинал или ове-
рену копију извода из матичне књиге рођених 
на прописаном обрасцу са холограмом; уко-
лико 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 про-
граму одговарајуће високошколске установе; 
доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) прила-
же 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 надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Одлуку о избору 
кандидата донеће конкурсна комисија након 
добијања резултата психолошке процене кан-
дидата, у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Неће се разматра-
ти 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 лич-
ности („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 конкур-
са, на адресу: ОШ „Бранко Радичевић”, 22223 
Кузмин, Николе Радојчића 15, са назнаком „За 
конкурс - чистачица” или лично у просторија-
ма школе сваког радног дана од 10-14 часова. 
Све информације о конкурсу могу се добити од 
секретара школе на број телефона 022/664-411 
и 069/664202. 

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописа-
них Законом о раду (бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018) потребно је да канди-
дат испуњава и услове прописане члановима 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 
10/19 и 6/20) и Правилником о организацији 
и систематизацији послова у Основној школи 
„Бранко Радичевић” Кузмин, број 5/5-019 од 
14. 09. 2019. године и то да кандидат: 1) има 
одговарајуће високо образовање у области 
економских наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, односно специјалистичким струковним сту-
дијама, по пропису који уређује високо обра-

зовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
3) није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из тачака 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву 
на конкурс, а из тачке 2) пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Уз пријавни формулар са 
званичне интернет странице, потребно је да 
кандидат достави школи: кратку биографију 
(CV), оверену фотокопију дипломе одгова-
рајућег образовања (не старију од 6 месеци); 
кандидат који има високо образовање стечено 
на студијама другог степена доставља овере-
ну копију дипломе другог степена и оверену 
копију дипломе основних академских студија; 
уверење да није осуђиван, оригинал (не ста-
рије од 6 месеци); оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству РС (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених на прописа-
ном обрасцу са холограмом; уколико диплома 
није издата на српском језику - потврду да зна 
српски језик, а за лица која нису стекла обра-
зовање на српском језику - доказ о положеном 
испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе; доказ о здрав-
ственој способности за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) прилаже изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати 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 кан-
дидата, у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Неће се разматра-
ти 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 лич-
ности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни 
формулар са конкурсом траженим документи-
ма и доказима о испуњавању услова доставити 
у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са, на адресу: ОШ „Бранко Радичевић”, 22223 
Кузмин, Николе Радојчића 15, са назнаком „За 
конкурс - Дипломирани економиста за финан-
сијско-рачуноводствене послове „ или лично 
у просторијама школе сваког радног дана од 
10-14 часова. Све информације о конкурсу 
могу се добити од секретара школе на број 
телефона 022/664-411 и 069/664202. 
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Наука и образовање

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕНКО БРЗАК УЧА”
22400 Рума, Вука Караџића 70

тел. 022/430-688

Наставник стручних предмета 
електроструке - теоријска настава 

смер електроенергетика

УСЛОВИ: VII/1 степен, стечено образовање на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије) у складу са Законом о високом обра-
зовању, почев од 10. септембра 2005. годи-
не, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, а у складу са Правилником 
о врсти и степену стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама. 1. одговарајуће образовање 
- у складу са Правилником о врсти и степену 
стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама. 2. 
да лице има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвњење, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. држављанство Републике Србије; 
5. да познаје језик на коме се изводи настава. 
Кандидат у пријави на конкурс подноси следећа 
документа: 1. пријавни формулар који можете 
наћи на интернет страници Министарства; 2. 
испуњеност услова у погледу врсте и степена 
стручне спреме доказује се оригиналом, однос-
но овереном фотокопијом дипломе/уверења о 
звању и степену стручне спреме; 3. оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; 4. оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству Републике 
Србије, (не старије од 6 месеци); 5. доказ о нео-
суђиваности. Напомена: Пријављени кандидати 
биће упућени на претходну проверу психофи-
зичке способности у складу са законом. Доказ 
о здравственој способности кандидата подно-
си се пре закључивања уговора о раду. Рок за 
пријављивање на конкурс је осам (8) дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Сва потребна обавештења 
могу се добити у секретаријату школе на тел. 
022/474-716. Пријаве са потребном документа-
цијом о испуњености услова подносе се на адре-
су школе: Вука Караџића 70, 22400 Рума, са наз-
наком „За конкурс“. 

ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН ПУЗИЋ”
22400 Рума, Партизанска бб

тел. 022/479-334

1) Наставник физике
са 97,15% радног времена

2) Наставник ликовне културе
са 60% радног времена

3) Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
са 50% радног времена

4) Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: услови за сва радна места: под 1 и 2 
висока стручна спрема у складу са чланом 140. 
ст. 1 и 2. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони 10/2019 и 6/2020) 
и 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); под 3 
средња школа; под 4 основна школа; под 1, 2, 
3 и 4 да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; под 
1, 2, 3 и 4 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 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; под 1, 2, 3 и 4 да има 
држављанство Републике Србије; под 1, 2, 3 и 
4 да зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат тре-
ба да приложи: одштампан и уредно попуњен 
пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја); кратку биогра-
фију; оверен препис дипломе о завршеном 
одговарајућем образовању; уверење - потврда 
факултета о језику на коме је завршио студије 
за наставника физике и ликовне културе; уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију); извод из казнене евиденције (не 
старији од 6 месеци); уверење да се против 
кандидата не води истрага или кривични посту-
пак (не старији од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију); фотокопију личне карте или очитану лич-
ну карту; остала документа која могу послужити 
приликом доношења одлуке о избору. Доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима подноси се 
пре закључења уговора о раду. Претходну пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања, применом стандардизованих 
поступка, по окончању конкурса за кандидате 
који су ушли у ужи избор за наставника физике 
и ликовне културе. Рок за пријављивање канди-
дата је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
часопису „Послови” и почиње да тече наредног 
дана од дана када је конкурс објављен. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Пријаве са доказима о испуњености 
услова конкурса достављају се путем поште 
или лично на адресу: Гимназија „Стеван Пузић”, 
Партизанска бб, 22400 Рума. Одлука о избору 
кандидата биће донета у законском року. Бли-
жа обавештења могу се добити на телефон бр. 
022/479-334. 

ОШ „БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ 
ПИНКИ”

22300 Стара Пазова, Вука Караџића 4
тел. 022/310-613

e-mail: sekretar@ospinki.edu.rs

Наставник музичке културе
са 55% радног ангажовања

Наставник ликовне културе
са 50% радног ангажовања

Стручни сарадник психолог
са 50% радног ангажовања

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања (стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Кандидат мора 
да има степен и врсту стручне спреме у скла-
ду са важећим Правилником о степену и врсти 
образовању наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи - за обављање послова 
наставника музичке културе, ликовне културе 
и стручног сарадника психолога. Остали услови 
за све кандидате да: 1) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 2) 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 3) има држављанство 
Републике Србије; 4) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву доставити: попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете; потписана пријава са радном биогра-
фијом; оверену копију дипломе одговарајућег 
степена и врсте стручне спреме, оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству Репу-
блике Србије; оверену копију извода из матич-
не књиге рођених и уверење о неосуђиваности. 
Доказ о знању српског језика и језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад је дипло-
ма (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 дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати чије су пријаве благовремене, потпуне 
и уз које су приложени сви потребни докази и 
који уђу у ужи круг биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака - о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени на контакт адресе које су навели 
у својим пријавама. Након обављене психо-
лошке 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 кандидати-
ма, а о датуму обављања разговора, кандида-
ти ће бити обавештени на број телефона који 
напишу на пријави. Рок за пријављивање је 8 
(осам) дана од дана објављивања конкурса. Све 
пријаве са приложеном документацијом преда-
ти у секретаријату школе од 09. 00 до 12. 00 ч. 
или послати поштом на адресу Основна шко-
ла „Бошко Палковљевић Пинки”, 22300 Стара 
Пазова, Вука Караџића 4. 

ЕТШ „ВУК КАРАЏИЋ”
22300 Стара Пазова, Светосавска 5

тел. 022/310-035
e-mail: sekretar@etsvuk.rs

Наставник предметне наставе - 
математика

са 55% радног времена
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Наставник предметне наставе 
економске и трговинске групе 

предмета
са 73% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 140. и чл. 142. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (сте-
чено 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 уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; и образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са 
европским системом преноса бодова), однос-
но степен и врста стручне спреме у складу 
са Правилником о степену и врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама за 
одговарајући предмет Остали услови: 1) има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 2) није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 3) има држављан-
ство Републике Србије; 4) зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву доставити: Попуњен пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете; потписана пријава 
са радном биографијом; оверену фотокопију 
дипломе одговарајућег степена и врсте струч-
не спреме; доказ о образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина; 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије; оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених 
и уверење о неосуђиваности. Доказ о психич-
кој, 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 проце-
ну способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих посту-
пака - о чему ће учесници конкурса који уђу 
у ужи круг бити обавештени на контакт адре-
се 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 раз-
говор 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. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Све пријаве 
са приложеном документацијом предати у 
секретаријату школе од 09. 00 до 12. 00 или 
послати поштом на адресу ЕТШ „Вук Караџић”, 
22300 Стара Пазова, Светосавска 5. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ФИЛИП ВИШЊИЋ” 

22245 Моровић, Краља Петра 18
тел. 022/736-024

Одлука о продужењу рока за 
подношење пријава на конкурс

1. Продужава се рок за подношење прија-
ва на конкурс школе ОШ „Филип Вишњић” 
Моровић објављен дана 18. 03. 2020. године 
у листу „Послови”, за пријем у радни однос на 
неодређено време, за радна места: наставник 
енглеског језика, два извршиоца и наставник 
историје, један извршилац, са пуним радним 
временом. 
2. Рок за подношење пријава на конкурс из тач-
ке 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. 

1 Наставник географије

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 140 и чл. 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања (стечено на 
студијама другог степена: мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; и образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова), 
односно степен и врста стручне спреме 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 и 11/19). 

Секретар

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: 1. да имају одговарајуће образо-
вање - прописано чланом 132 став 2 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); 2. да има 
дозволу за рад секретара (лиценцу за секре-
тара), уколико нема дозволу за рад секретара 
дужно је да у року од две године од дана засни-
вања радног односа положи испит за лиценцу 
за секретара; 3. да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, 4. да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без 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. 

Наставник физике
са 90% радног ангажовања

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 140 и чл. 142 Закона о основа-

ма система образовања и васпитања (стечено 
на студијама другог степена: мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; и обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова), односно степен и врста стру-
чне спреме у складу са Правилником о степе-
ну 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). 

Наставник хемије
са 60% радног ангажовања

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 140 и чл. 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања (стечено на 
студијама другог степена: мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; и образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова), 
односно степен и врста стручне спреме 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 и 11/19). 

Наставник математика
са 88,89% радног ангажовања

2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 140 и чл. 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања (стечено на 
студијама другог степена: мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; и образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова), 
односно степен и врста стручне спреме 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 и 11/19). 

Наставник српског језика и 
књижевности

са 94,44% радног ангажовања

ОСТАЛО: Остали услови за све кандидате: 1) да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 2) да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
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зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
3) имају држављанство Републике Србије; 4) 
знају српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: 
попуњен пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете; потписану 
пријаву са радном биографијом; оверену фото-
копију дипломе одговарајућег степена и врсте 
стручне спреме (за наставника); доказ о обра-
зовању из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина (за наставника); оверену копију 
сведочанства о завршеној средњој школи (за 
сервирку); оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених и уверење о неосуђиваности. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности 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 запошља-
вања применом стандардизованих поступака 
- о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на контакт адресе које су навели у својим 
пријавама. Након обављене психолошке проце-
не 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 дату-
му 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 са потребном документа-
цијом подносе се у затвореној коверти на адре-
су школе: ОШ „Филип Вишњић” Моровић, 22245 
Моровић, Краља Петра I 18, лично или поштом, 
са назнаком „Конкурс”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. 

ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ 
 - СВЕТИ САВА“

22330 Нова Пазова, Његошева 4
тел. 022/321-301, 022/321-497

e-mail: svetisava.npazova@gmail.com

Обавештење о продужењу рока за подно-
шење пријава за конкурс на основу инструк-
ције Министарства просвете науке и технолош-
ког развоја - продужава се рок за подношење 
пријава на конкурс објављен у часопису 
„Послови”од 18. 03. 2020. године, за пријем у 
радни однос на неодређено време 
1. Наставника математике - 1 извршилац
2. Наставника српског језика - 1 извршилац
3. Дефектолога - 1 извршилац
4. Спремачице - 2 извршиоца. 

Рок за подношење пријава на конкурс проду-
жава се 30 дана од дана престанка ванредног 
стања односно до 06. јуна 2020. године, којег 
датума истиче рок за пријаву на конкурс. 

ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ  
- СВЕТИ САВА”

22330 Нова Пазова, Његошева 4
тел. 022/321-301, 022/321-497

e-mail: svetisava.npazova@gmail.com

Наставник руског језика
са 66,67% радног времена

Чистач просторија (спремачица)

Сервирка

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа, прописаних Законом 
о раду („Сл. гласник РС, 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је 
да испуњава и посебне услове прописане одред-
бама чл. 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17 и 
27/18, 10/19, 6/20), Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл гл. - Просветни гл. „, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19) и то: 1) за наставника руског јези-
ка, да има одговарајуће образовање прописано 
чл. 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања и стручних сарадника 
у основној школи, као и чл. 2. ст. 1 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. 
- Просветни гл“. бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19); за спремачицу: 
основно образовање; за сервирку: средње обра-
зовање; 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног сао браћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Доказ о испуњености усло-
ва из тачке 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на 
конкурс, а из тачке 2. пре закључења уговора о 
раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним формуларом достављају установи. Потреб-
на документацији коју треба доставити: - 
попуњени пријавни формулар, - оригинал или 
оверена фотокопија дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, 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, однос-
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. 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 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова, односно доказ о 
положеним испитима из педагогије и психоло-
гије или доказ о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија, 
издатог на прописаном обрасцу са холограмом); 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
на копија); доказ да кандидат није осуђиван за 

напред наведена кривична дела, извод из каз-
нене евиденције, уверење МУП-а о неосуђива-
ности, као доказ да кандидат који се јавља на 
конкурс није лице осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело из тачке; 3. ориги-
нал или оверена фотокопија не старије од 6 
месеци. прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе; доказ да кандидат зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад - српски 
језик, у обавези су да доставе само они канди-
дати који образовање нису стекли на српском 
језику а доказује се потврдом одговарајуће уста-
нове да је кандидат положио испит из српског 
језика. Лекарско уверење, којим се потврђује да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, подно-
си се пре закључења уговора о раду са изабра-
ним кандидатом. Услови за спремачицу и сер-
вирку, чистач просторија - спремачица - 1 
извршилац сервирка - 1 извршилац: услови: Уз 
пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи 
Конкурсна комисија именована од стране дирек-
тора школе. Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних Законом о раду („Сл. 
гласник РС“, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да испуњава 
и услове из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: чистач прос-
торија да има одговарајуће образовање - први 
степен стручне спреме, завршена основна шко-
ла а за сервирку средња стручна спрема; општа 
здравствена способност за рад; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе уз 
попуњени пријавни формулар: 1. оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о завршеном обра-
зовању, као доказ о одговарајућој врсти и сте-
пену стручне спреме; 2. уверење да имају општу 
здравствену способност за рад - лекарско уве-
рење, подноси се пре закључења уговора о раду 
са изабраним кандидатом; 3. уверење да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против 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 кандидат није осуђиван за напред 
наведена кривична дела, извод из казнене еви-
денције- уверење МУП-а о неосуђиваности, као 
доказ да кандидат који се јавља на конкурс није 
лице осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вично дело из тачке; 3. оригинал или оверена 
фотокопија не старије од 6 месеци, прибавља 
кандидат у Министарству унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе; 4. уверење о 
држављанству Републике Србије оригинал или 
оверена копија, 5. извод из матичне књиге 
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рођених (оригинал или оверена копија) издатог 
на прописаном обрасцу са холограмом); Доказе 
о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 кан-
дидати подносе уз пријаву на конкурс, а доказ о 
испуњености услова из тачке 2 подноси канди-
дат који буде изабран пре закључења уговора о 
раду. Пре доношења одлуке о избору, кандида-
ти за сва радна места, који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши Национал-
на служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе и доноси решење о избору кандидата у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Пријавни формулар са конкурсом 
траженим документима и доказима о испуњењу 
услова доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, лично у секретаријат 
школе у затвореној коверти, или поштом на 
адресу: ОШ „Растко Немањић - Свети Сава”, 
22330 Нова Пазова, Његошева 4, са назнаком 
„За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
22240 Шид, Школска 1

тел. 022/712-503

Обавештење о продужењу рока за подношење 
пријава на конкурс

На основу Инструкције Министрарства про-
свете, науке и технолошког развоја, број: 610-
00-326/2020-04 од 12. 05. 2020. године, о кон-
курсима објављеним пре или у току ванредног 
стања, дајемо следеће обавештење:

1. Продужава се рок за подношење пријава на 
конкурс Техничке школе „Никола Тесла” Шид, 
објављен дана 11. 03. 2020. године у часо-
пису „Послови”, за пријем у радни однос на 
неодређено време, за радно место: наставник 
електротехничке групе предмета, са пуним рад-
ним временом. 

2. Рок за подношење пријава на конкурс из тач-
ке 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  
„СРЕМСКИ ФРОНТ“

22240 Шид, Мајке Јевросиме 1
тел. 022/712-137

Обавештење о продужењу рока за подношење 
пријава на конкурс

На основу Инструкције Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, Број: 610-
00-326/2020-04 од 12. 05. 2020. године, о кон-
курсима објављеним пре или у току ванредног 
стања, дајемо следеће обавештење:

1. Продужава се рок за подношење пријава на 
конкурс ОШ „Сремски фронт”, објављен дана 
11. 3. 2020. године у „Послови”, за пријем у рад-
ни однос на неодређено време, за радно место 
наставник музичке културе са 75% радног вре-
мена, из објављеног конкурса. 

2. Рок за подношење пријава на конкурс из тач-
ке 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. 

ГИМНАЗИЈА ИНЂИЈА
22320 Инђија, Трг слободе 2а

тел. 022/555-095

Спремачица

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преу-
зима 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” при 
Националној служби запошљавања (НСЗ). Кон-
курс спроводи Конкурсна комисије именована 
од стране директора школе. Кандидат за радно 
место спремачица треба да испуњава услове из 
члана 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања и то да: а) има одговарајуће 
образовање према Правилнику о организа-
цији и систематизацији послова у Гимназији у 
Инђији дел. број 255. од 30. 03. 2018. године 
- завршена основна школа; б) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безуслована казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
против полне болести, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није 
у складу са законом утврђено дискриминатор-
но понашање, г) има држављанство Републике 
Србије; д) зна српски 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 тач-
ке б) ове одлуке прибавља се пре закључења 
уговора. Документација коју је кандидат дужан 
приложити уз пријаву на конкурс је: 1. сведо-
чанство или оверена фотокопија сведочан-
ства о завршеној основној школи; 2. уверење 
о некажњавању; 3. уверење о држављанству 
Републике Србије, 4. сведочанство или оверена 
фотокопија сведочанства о завршеној основној 
школи као доказ о познавању српског језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
у установи. Лекарско уверење се прибавља пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће узети у разматрање. 

Психолог
на одређено време ради замене  

одсутне запослене преко 60 дана,  
са 40% радног времена

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преу-
зима 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” при 
Националној служби запошљавања (НСЗ). Кон-
курс спроводи Конкурсна комисије именована 
од стране директора школе. Кандидат за рад-
но место психолога треба да испуњава усло-
ве из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања и то: а) одговарајуће 
високо образовање према Правилнику о степе-
ну 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 7/19): 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 

групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из тачка 1) подтачка (2) мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; б) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; в) није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безуслована казна затавора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања мита или давања мита, за кривично 
дело против полне болести, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није 
у складу са законом утврђено дискриминатор-
но понашање, г) има држављанство Републике 
Србије, д) зна српски језика на коме се оства-
рује образовно васпитни рад. Докази о испуње-
ности 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 закљу-
чења уговора. Документација коју је кандидат 
дужан приложити уз пријаву на конкурс је: 1. 
диплома или оверена фотокопија дипломе о 
завршеном одговарајућем факултету и потврда 
високошколске установе о образовању из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
или потврда о положеном испиту за лиценцу, 
2. уверење о држављанству Републике Србије. 
3. диплома или оверена фотокопија дипломе о 
завршеној средњој школи као доказ о позна-
вању српског језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад у гимназији; 4. уверење о 
некажњавању. Лекарско уверење о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће узети у разматрање. 

ОСТАЛО: Обавештење: на основу инструкција 
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 обавештавамо вас да се 
конкурси за упражњено радно место наставник 
психологије за 40% радног времена на одређе-
но време и конкурс за упражњено радно место 
спремачица за пуно радно време на неодређе-
но време који је објављен 18. 03. 2020. годи-
не у току ванредног стања настављају. Наве-
дени конкурси су за време ванредног стања су 
објављени и одмах стопирани услед проглашења 
ванредног стања тако да рокови за пријаву нису 
ни почели да теку. На основу свега изнетог рок 
за пријаву на наведене конкурсе је 06. 06. 2020. 
године, у складу са Уредбом о примени рокова у 
управним поступцима за време ванредног стања 
(„Службени гласник РС”, број 41/20 и 43/20). 

СРЕДЊА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“

22320 Инђија, Трг слободе 2а
тел. 022/552-373

Наставник економске и туристичке 
групе предмета

2 извршиоца

УСЛОВИ: услови у погледу стручне спреме и 
искуства: одговарајуће образовање у складу са 
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Наука и образовање

чланом 140. став 1. и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
број 88/17, 27/18, 10/19) и у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Трговина, 
угоститељство и туризам („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 5/15 и 16/2015) и Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Економија, 
право и администрација („Сл. гл. РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 16/2015, 11/16... 9/19). 

Наставник текстилне  
групе предмета

УСЛОВИ: услови у погледу стручне спреме и 
искуства: да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140. став 1. и 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18, 10/19) и 
према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју 
рада Текстилство и кожарства („Сл. гл. РС - 
Просветни гласник”, бр. 8/2015, 19/15... 9/19). 

Наставник услуживања
са 90% радног времена

УСЛОВИ: услови у погледу стручне спреме и 
искуства: да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140. став 1. и 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18, 10/19) и 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада трговина, угоститељство и 
туризам („Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 
5/2015 и 16/2015... 13/2018). 

Наставник куварства
са 75% радног времена

УСЛОВИ: услови у погледу стручне спреме и 
искуства: да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140. став 1. и 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18, 10/19) и 
у склади са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада Трговина, угоститељство и 
туризам („Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 
5/2015 и 16/2015... 13/2018). 

Наставник куварства
са 74% радног времена

УСЛОВИ: услови у погледу стручне спреме и 
искуства: да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140. став 1. и 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18, 10/19) и 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада трговина, угоститељство и 
туризам („Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 
5/2015 и 16/2015... 13/2018). 

Чистачица

УСЛОВИ: услови у погледу стручне спреме и 
искуства: минимум завршена основна школа (1. 
степен стручне спреме) у складу са Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
СШ „Др Ђорђе Натошевић”. 

Домар

УСЛОВИ: завршена средња школа КВ бравар, 
КВ електричар, КВ водоинсталатер, КВ столар 
(или друго занимање), знања и способности за 
одржавање инсталација у исправном стању у 
складу са Правилником о организацији и систе-
матизацији послова СШ „Др Ђорђе Натошевић”. 

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима; да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примања мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену 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 обра-
зовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву 
за учешће на конкурсу учесници су дужни да 
доставе оригинале или оверене копије сле-
дећих докумената: 1) диплома, односно уве-
рење о стеченом образовању уколико није изда-
та диплома, односно други релевантни доказ о 
стеченом образовању; 2) уверења о држављан-
ству (не старије од шест месеци); 3) уверење 
о некажњавању које издаје МУП (не старије од 
шест месеци); 4) доказа да зна српски језик кан-
дидат доставља само уколико образовање није 
стекао на српском језику, 5) уз пријаву на кон-
курс кандидат доставља попуњену пријаву коју 
преузима на сајту Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. Лекарско уверење иза-
брани кандидат је дужан да достави пре закљу-
чења уговора о раду. Конкурс је отворен 8 
(осам) дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. 
Пријаве се подносе лично или путем поште на 
адресу Средња школа „Др Ђорђе Натошевић”, 
Трг слободе 2а, Инђија. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. 

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“
22320 Инђија, Цара Душана 9

тел. 022/561-540, 555-895

Обавештење

На основу Одлуке о укидању ванредног стања 
(„Сл. гласник РС” бр. 65/20), Уредбе о примени 
рокова у управним поступцимаза време ванред-
ног 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. годи-
не, ОШ„Петар Кочић” у Инђији објављује оба-
вештење: 

Продужава се рок за пријаву кандидата по 
конкурсима објављеним у листу „Послови” 
број 872 од дана 11. 3. 2020. године, за радна 
места: наставник математике - на неодређено 
време за пуно радно време (100%) - 1 изврши-
лац; наставник немачког језика- на неодређе-
но време за непуно радно време (66,66%) - 1 
извршилац; наставник разредне наставе- на 
неодређено време за пуно радно време (100%) 
- 3 извршиоца; наставник технике и техно-
логије- на неодређено време за пуно радно 
време (100%) - 1 извршилац; спремачица- на 
неодређено време за пуно радно време (100%) 
- 2 извршиоца. Рок за пријаву је 30 (тридесет) 
дана од дана престанка ванредног стања однос-

но до 6. 6. 2020. године. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у обзир. 
Пријаве са документацијом подносе на адре-
су: ОШ „Петар Кочић” Инђија, Цара Душана 
9, Инђија, или непосредно у школу. Уз пријаву 
на конкурс кандидат доставља школи: пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја (образац се преузима са званич-
не интернет странице Министарства) и одго-
варајуће доказе који потврђују испуњавање 
услова конкурса од 11. 3. 2020. године; дипло-
му о одговарајућем образовању, уверење о 
држављанству РС, доказ о познавању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад, уве-
рење 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 копије или оригинали. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима прибавља 
изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Кандидати који су доставили доку-
ментацију не треба да је достављају поново. 
У поступку одлучивања о избору кандидата, 
Конкурсна комисија која је именована од стра-
не директора школе врши избор кандидата 
које упућује на претходну психолошку проце-
ну за рад са ученицима. Психолошку процену 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардних поступака. Бли-
же информације о конкурсу објављеном 11. 3. 
2020. године могу се добити путем телефона 
022/555-895 или 022/561-540. 

ШОСО „АНТОН СКАЛА”
22300 Стара Пазова, Карађорђева 12

тел. 022/310-026

Обавештење

На основу члана 154. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 27/18, 6/20, даље 
ЗОСОВ), а у вези са Инструкцијом о конкурсима 
објављеним пре или у току ванредног стања, 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (даље: МПНТР), Број 610-00-326/2020-
04 од 12. 05. 2020. године у складу са Уредбом 
о примени рокова у управним поступцима за 
време ванредног стања („Сл. гласник РС”, бр. 
41/20, 43/20) доноси се обавештење о проду-
жењу рока за подношење пријаве на конкурс:

1. Продужава се рок за подношење пријава на 
конкурс школе за основно и средње образовање 
„Антон Скала”, објављен дана 18. 03. 2020 годи-
не у публикацији „Послови”, за пријем у радни 
однос на неодређено радно време - наставника 
предметне наставе - енглески језик у посебним 
условима са пуним радним временом. 

2. Имајући у виду да је конкурс објављен у пуб-
ликацији „Послови” за време трајања ванред-
ног стања, рокови за пријаву кандидата на кон-
курс, нису ни почели да теку. 

3. На основу Уредбе о примени рокова у управ-
ним поступцима за време ванредног стања, рок 
за подношење пријава кандидата на конкурс 
продужава се 30 дана од дана престанка ван-
редног стања, односно до 06. јуна 2020. године.

Национална служба
за запошљавање
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ОШ „ДОБРОСАВ РАДОСАВЉЕВИЋ 
НАРОД”

22202 Мачванска Митровица
Мачвански кеј 29
тел. 022/610-321

e-mail: osdrnmm@hotmail.com
osdrnarod.edu.rs

Наставник историје
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за наведено 
радно место треба да има одговарајуће образо-
вање предвиђено чланом 140 став 1 и 2. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („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 глас-
ник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/19 и 2/20). Чланом 140. став 1. 
и 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања прописано је наставник, васпитач 
и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 
1) подтачка (2) овог члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Правилником о врсти 
и степену образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи прописани су сте-
пен и врста образовања за извођење наставе 
и других облика образовно-васпитног рада на 
радном месту наставник историје и то: профе-
сор историје, професор историје и географије, 
дипломирани историчар, мастер историчар, 
дипломирани историчар - мастер; мастер про-
фесор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломирани 
- мастер треба да имају завршене основне ака-
демске студије историје. 

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања, односно да 
поред одговарајућег образовања, има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара, заштићених међународ-
ним 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-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да достави: попуњен и одштампан пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (www.mpn.gov.rs, у делу 

Ново на сајту); оверену фотокопију дипломе 
(лица која су стекла академско звање мастер, 
достављају и оверену фотокопију дипломе о 
завршеним основним академским студијама); 
уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду); уверење издато од стране МУП-а, 
односно надлежне ПУ да кандидат није осуђи-
ван, правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање или злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кри-
вично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторско 
понашање; доказ да зна српски језик на којем 
се остварује образовно васпитни рад (потврда 
или уверење да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе прилаже кандидат који одгова-
рајуће образовање није стекао на српском јези-
ку). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. Пријаве се достављају лич-
но или на адресу школе, у затвореној коверти 
са назнаком „За конкурс“, уз навођење радног 
места за које кандидат конкурише. 

ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
22400 Рума, Главна 71

тел. 022/473-560 

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: основ-
но образовање (завршена основна школа); да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породоци, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и притив човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву кандидат треба да приложи: 
одштампани и попуњен пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; кратку личну и радну биографију 
са адресом и контакт телефоном - својеручно 
потисана; оригинал или оверен препис дипломе 
о завршеном одговарајућем образовању (ори-
гинал или оверен препис дипломе о заврше-
ној основној школи); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија од стране 
надлежног органа); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија 
од стране надлежног органа); уверење о нео-
суђиваности (уверење из казнене евиденције 
МУП-а, не старије од шест месеци). Кандидати 
који су изабрани у ужи избор упућују се на пси-

холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Доказ о испуњењу услова из 
тачке 2. 2. (лекарско уверење) подноси изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријаву је осам дана од дана објављивања у 
часопису „Послови”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Пријаве са 
доказима о испуњености услова достављају се 
путем поште или лично на адресу: ОШ „Вељко 
Дугошевић”, Главна 71, 22400 Рума. Ближа оба-
вештења се могу добити од секретара школе на 
тел. 022/473-560. 

ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ” 
22400 Рума, Главна 69

тел. 022/472-035

Сервирка
у школској кухињи

2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање (други или 
трећи степен стручне спреме куварске струке). 

Наставник биологије
са 18 наставних часова недељно, 
односно 36 радних сати недељно  

(90% од прописане норме)

УСЛОВИ: 7/1 степен, образовање на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу са 
Законом о високом образовању, почев од 10. 
септембра 2005. године, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; одговарајуће 
образовање прописано чланом 3. Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи. 

Секретар

УСЛОВИ: образовање из области правних нау-
ка у складу са чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања, односно 7/1, 
стечено образовање на студијама другог степе-
на (дипломске академске студије - мастер, спе-
цијалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању, почев од 10. септембра 
2005. године, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Одговарајуће образовање 
прописано Законом о основама система образо-
вања и васпитања. 

ОСТАЛО: да лице има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да лице није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије. Кандидат у 
пријави на конкурс подноси следећа докумен-
та: пријавни формулар који можете наћи на 
интернет страници Министарства; испуњеност 
услова у погледу врсте и степена стручне спре-
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ме доказује се оригиналом, односно овереном 
фотокопијом дипломе/уверења о звању и сте-
пену стручне спреме; доказ о неосуђиваности 
(уверење издаје надлежна полицијска стани-
ца); оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци). Пријављени кандидати 
биће упућени на претходну проверу психофи-
зичке способности у складу са законом. Доказ 
о здравственој способности кандидата подно-
си се пре закључивања уговора о раду. Рок за 
пријављивање на конкурс је петнаест (15) дана 
од дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Сва потребна оба-
вештења могу се добити у секретаријату шко-
ле на тел: 022/472-035. Пријаве са потребном 
документацијом о испуњености услова подносе 
се на адресу школе: Главна 69, 22400 Рума, са 
назнаком „За конкурс“. 

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА”
22304 Нови Бановци, Школска 2

тел. 022/342-505

Обавештење

Основна школа „Никола Тесла” Нови Бановци 
обавештава сва заинтересована лица да је кон-
курс за слободна радна места у овој установи, 
објављен у листу „Послови” дана 18. марта 
2020. број 873. страна бр. 92, за време трајања 
ванредног стања у Републици Србији. На осно-
ву инструкција од стране Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, нови рок за пријаву кандидата за кон-
курс је осам дана од дана објављивања у листу 
„Послови” и истиче дана 04. јуна 2020. године. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ”

22000 Сремска Митровица
Петра Прерадовића 51

тел. 022/624-362
e-mail: jovanpopovic.sm14@gmail.com

Педагог
са непуним радним временом 50%

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 
у складу са чланом 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, 6/2020) и то: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисцилпинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука, при чему мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали образовање до 10. септембра 
2005. године. Кандидат мора да испуњава 
услове из члана 6 тачка 1 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службеном 
гласнику 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: послове струч-
ног сарадника могу да обављају: школски педа-
гог: професор педагогије, дипломирани педа-
гог - општи смер или смер школске педагогије, 
дипломирани школски педагог-психолог, дипло-

мирани педагог, мастер педагог, дипломирани 
педагог - мастер. 

Наставник немачког језика

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 
у складу са чланом 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, 6/2020) и то: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисцилпинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука, при чему мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали образовање до 10. септембра 
2005. године. Кандидат мора да испуњава 
услове из члана 3 тачка 3 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службеном 
гласнику РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019), односно наставу 
из 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/про-
фил немачки језик); мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм Језик, књи-
жевност и култура); мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет). 

Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 
у складу са чланом 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, 6/2020) и то: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисцилпинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука, при чему мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали образовање до 10. септембра 2005. 
године. Кандидат мора да испуњава услове из 
члана3 тачка 9 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службеном гласнику РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019), односно наставу из математике може 
да изводи лице које је стекло високо образо-
вање, и то: професор математике, дипломира-
ни математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, дипломирани 

математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар - информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипло-
мирани математичар за математику економије, 
професор информатике - математике, дипло-
мирани математичар - астроном, дипломирани 
математичар - примењена математика, дипло-
мирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математи-
чар, мастер професор математике, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор 
физике и математике, мастер професор инфор-
матике и математике, дипломирани професор 
математике-мастер, дипломирани математи-
чар - мастер, дипломирани инжењер матема-
тике - мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани математичар - про-
фесор 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 информати-
чар; 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 про-
грамима из области математике или примењене 
математике (са положеним испитом из предме-
та геометрија или основи геометрије) или двоп-
редметне наставе математике и физике однос-
но математике и информатике. 

Кувар

УСЛОВИ: Према Правилнику о организацији и 
систематизацији послова за обављање посло-
ва радног места сервирке - кувар радни однос 
може се засновати с лицем које има четврти 
степен стручне спреме куварске струке и које 
је здравствено способно за рад са намирница-
ма за људску употребу. Уверење о здравственој 
способности за рад са намирницама - санитарни 
преглед, доставља изабрани кандидат прили-
ком пријема у радни однос. 

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу на сва рад-
на места треба да испуњавају услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гл. РС”, бр 88/2017, 27/2018 - 
др. закон, и 10/2019, 6/2020) и да уз пријаву 
на конкурс на адресу школе доставе: оверену 
фотокопију дипломе/ сведочанства о стече-
ној стручној спреми; уверење о држављан-
ству Републике Србије - оригинал или ове-
рена фотокопија; уверење да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвњење, 
за кривично дело примања или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање- оригинал или оверена фотокопија; 
доказ о познавању српског језика и језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад дос-
тављају само кандидати чије образовање није 
стечено на српском језику; кратка биографија 
CV - није обавезно. Наведена документа се по 
окончању конкурса не враћају кандидатима. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
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ној способности за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора. Проверу психофизичких способности 
кандидата за радна места наставника немачког 
језика и математике, који испуњавају услове у 
погледу врсте стручне спреме, а који су се бла-
говремено и са потпуном документацијом прија-
вили на конкурс вршиће надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Уз пријавни формулар, који се 
преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, канди-
дати школи достављају потребну документацију 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Пријавни формулар са докази-
ма о испуњавању услова за заснивање радног 
односа доставити на адресу школе или лично у 
секретаријат школе. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“

22240 Шид, Цара Лазара 39
тел. 022/716-986

Директор 
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора Предшколске уста-
нове може бити именовано лице 1) које има 
високо образовање за васпитача или стручног 
сарадника и то: високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, дозволу за рад - 
лиценцу, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања, 2) 
које има високо образовање за васпитача на 
студијама првог степена (основне академске 
студије, основне струковне студије, специја-
листичке струковне студије), или студијама у 
трајању од три године или вишим образовање, 
дозволу за рад - лиценцу, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање десет 
година рада у предшколској установи на посло-
вима васпитања и образовања након стеченог 
одговарајућег образовања; 2. 2. које има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; 2. 3. није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвљење, 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 2. 
4. које има држављанство Републике Србије; 2. 
5. које зна српски језик и језик на коме се ост-
варује васпитно-образовни рад. 3. Уз пријаву 
на конкурс (својеручну потписану) кандидат 
треба да приложи: 3. 1. оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, 3. 2. овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту - лиценцу, 3. 3. доказ о радном искуству 
на пословима образовања и васпитања након 
стеченог образовања (потврда издата од стра-
не васпитно-образовне/образовно-васпитне 
установе); 3. 4. оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци), 3. 5. доказ 

о познавању српског језика је диплома издата 
на српском језику а уколико образовање није 
стечено на српском језику потребно је доста-
вити уверење високошколске установе о позна-
вању српског језика; 3. 6. лекарско уверење да 
кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; 3. 7. извод из 
казнене евиденције (уверење МУП-а) да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 3. 8. уверење осно-
вног суда да против кандидата није покренута 
истрага, нити је подигнута оптужница, оснос-
но да није покренут кривични поступак пред 
основним и вишим судом; 3. 9. кратку биогра-
фију са прегледом кретања у служби и предло-
гом програма рада директора за време трајања 
мандата; 3. 10. извештај просветног саветни-
ка као доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (уколико је кндидат 
имао појединачни стручно-педагошки надзор); 
3. 11. доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања установе (ако се на конкурс пријављује 
лице које је претходно обављало дужност 
директора установе); 3. 12. оверену фотоко-
пију уверења о положеном испиту за директо-
ра установе (пријава која не садржи доказ о 
положеном испиту за директора установе неће 
се сматрати непотпуном али изабрани канди-
дат који нема положен испит за директора уса-
нове дужан је да га положи у року од две годи-
не од дана ступања на дужност). 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Пријаву са доказима о испуњености 
услова доставити лично у секретаријат уста-
нове или поштом на адресу: ПУ „Јелица Ста-
нивуковић Шиља”, Цара Лазара 39, Шид, са 
назнаком „Конкурс за директора”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Установа нема обавезу враћања конкурс-
не документације. Ближа обавештења могу се 
добити на телефон установе: 022/716-986. Ова 
одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена на огласној табли установе. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА” 

Сремска Митровица, Марко Перичин Камењар 16
тел. 022/624-398

Васпитач
за рад са децом узраста од три године до 

поласка у школу

УСЛОВИ: да има одговарајуће високо обра-
зовање из научне области педагошких наука 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, или 
високо образовање на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем 
– васпитач;

Службеник за јавне набавке

УСЛОВИ: Да има високо образовање на основ-
ним 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. -правне струке

Медицинска сестра васпитач
3 извршилаца

УСЛОВИ: да има средње образовање- медицин-
ска сестра васпитач

Кувар

УСЛОВИ: да има средње образоване куварске 
струке

ОСТАЛО: за сва радна места: има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом; није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на 
коме се остварује васпитно-образовни рад. 
Кандидати су дужни да попуне формулар за 
пријаву на конкурс који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Уз одштампа-
ни формулар потребно је приложити: радну и 
личну биографију са адресом и контакт теле-
фоном – ЦВ; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; уверење надлежног 
суда да се против кандидата не води кривични 
поступак, да оптужница није ступила на пра-
вну снагу и није покренута истрага и извод из 
казнене евиденције из МУП-а да кандидат није 
осуђиван, правоснажном пресудом за кривич-
на дела прописана чланом 139 ст. 1. Тачка 3. 
Закона, не старије од 6 месеци; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству, 
не старију од 6 месеци; доказ о знању српског 
језика на коме се остварује васпитно образов-
ни рад – доказ је диплома издата на српском 
језику (кандидат који није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, потребно је да 
достави уверење да је положио испит из срп-
ског језика са методиком, по програму одго-
варајуће високошколске установе); извод из 
матичне књиге рођених, оригинал или овере-
ну фотокопију. Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом (лекарско уверење) прибавља се пре 
закључивања уговора о раду. Изабрани канди-
дат је дужан пре закључивања уговора о раду 
да исто достави. Рок за подношење пријава је 
8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови” НСЗ. Конкурс ће спро-
вести конкурсна комисија коју именује дирек-
тор у складу са чланом 154 ЗОСОВ. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве, неће се разматра-
ти. Приложена конкурсна документација неће 
се враћати кандидатима. Пријавом на конкурс 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе спровођења законом 
предвиђеног поступка - конкурса за пријем 
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у радни однос. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Пријаве се подносе на адресу: 
ПУ„Пчелица”, Марко Перичин Камењар бр. 16, 
Сремска Митровица, са назнаком „Пријава на 
конкурс за радно место (навести радно место 
на које се подноси пријава)” или доставити лич-
но у секретаријат установе. Информације о кон-
курсу могу се добити у предшколској установи 
и на телефон 022/624-398 радним даном од 08, 
00-13, 00 часова. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ТРИВА 
ВИТАСОВИЋ ЛЕБАРНИК”
22221 Лаћарак, 1. новембар 221

Наставник математике
са пуним радним временом

УСЛОВИ: 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 вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др. закон, 10/2019 и 6/2020) и у скла-
ду са чл. 3 тачка 9) и чланом 3 тачка 4) Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника 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 27 Правилника о органи-
зацији и систематизацији послова у ОШ „Трива 
Витасовић Лебарник” Лаћарак; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело из члана 
139. став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад. Услови у погледу образовања- радно 
место наставник математике. Кандидат треба 
да испуњава услове прописане чл. 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, 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 сту-
дије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисцил-
пинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне 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 уређива-
ли образовање до 10. септембра 2005. године. 
Кандидати треба да испуњавају и услове и у 
складу са чланом 3 тачка 9) Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них 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 математике, дипломира-
ни математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар - информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипло-
мирани математичар за математику економије, 
- професор информатике - математике, дипло-
мирани математичар - астроном, дипломирани 
математичар - примењена математика, дипло-
мирани математичар - математика финансија 

(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математи-
чар, мастер професор математике, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор 
физике и математике, мастер професор инфор-
матике и математике, дипломирани професор 
математике-мастер, дипломирани математи-
чар - мастер, дипломирани инжењер матема-
тике - мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани математичар - про-
фесор 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 информа-
тичар, 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 про-
грамима из области математике или примење-
не математике (са положеним испитом из пред-
мета геометрија или основи геометрије) или 
двопредметне наставе математике и физике 
односно математике и информатике. Докази за 
радно место - математика: оверена фотокопија 
дипломе, а за лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани-мастер 
доставља се и оверена копија дипломе о завр-
шеним основним академским студијама на сту-
дијским програмима из области математике или 
примењене математике (са положеним испитом 
из предмета геометрија или основи геометрије) 
или двопредметне наставе математике и физи-
ке односно математике и информатике. уве-
рење о држављанству Републике Србије (ори-
гинал или оверену фотокопију); доказ о знању 
српског језика доставља се само уколико одго-
варујће образовање није стечено на српском 
језику; доказ да кандидат 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 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање или злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторско понашање, (ориги-
нал или оверена фотокопија, прибавља канди-
дат од надлежне Полицијске управе,)

Наставник ликовне културе
са 85% 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 има 
одговарајуће образовање у складу са чл. 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др. закон, 10/2019 и 6/2020) и у скла-
ду са чл. 3 тачка 9) и чланом 3 тачка 4) Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника 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 27 Правилника о органи-
зацији и систематизацији послова у ОШ „Трива 
Витасовић Лебарник” Лаћарак; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело из члана 
139. став 1 тачка 3) Закона о основама система 

образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Услови у погледу образовања- радно место 
наставник ликовне културе: Кандидат треба да 
испуњава услове прописане чл. 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, 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 сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу 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 нау-
чне, 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 3 
тачка 4) Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној 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: дипломирани 
сликар, академски сликар - ликовни педагог, 
академски графичар - ликовни педагог, ака-
демски вајар - ликовни педагог, дипломирани 
сликар - професор ликовне културе, дипломи-
рани графичар - професор ликовне културе, 
дипломирани вајар - професор ликовне култу-
ре, дипломирани графички дизајнер - професор 
ликовне културе, дипломирани уметник нових 
ликовних медија - професор ликовне културе, 
дипломирани уметник фотографије - професор 
ликовне културе, дипломирани сликар - про-
фесор, дипломирани вајар, дипломирани вајар 
- професор, дипломирани графички дизајнер, 
дипломирани архитекта унутрашње архитек-
туре, дипломирани сликар зидног сликарства, 
дипломирани графичар, дипломирани графичар 
- професор, професор ликовних уметности, мас-
тер ликовни уметник (завршене основне ака-
демске студије из области ликовне уметности, 
односно примењене уметности и дизајна), мас-
тер примењени уметник (завршене основне 
академске студије из области ликовне умет-
ности, односно примењене уметности и дизај-
на), мастер конзерватор и рестауратор (завр-
шене основне академске студије из области 
ликовне уметности, односно примењене умет-
ности и дизајна), мастер дизајнер (завршене 
основне академске студије из области ликовне 
уметности, односно примењене уметности и 
дизајна), лице са завршеним факултетом ликов-
них уметности, лице са завршеним факултетом 
примењених уметности, лице са завршеним 
факултетом примењених уметности и дизајна, 
дипломирани костимограф; мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет). Докази за 
радно место – наставник ликовног васпитања: 
Оверена фотокопија дипломе, а за лица која 
су стекла звање мастер професор предметне 
наставе доставља се и фотокопија дипломе о 
претходно завршеним студијама првог степена 
из научне, односно стручне области за ликов-
но; уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију); доказ о 
знању српског језика доставља се само уколико 
одговарујће образовање није стечено на српс-
ком језику; доказ да кандидат није осуђиван, 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
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које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање или злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кри-
вично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторско 
понашање, (оригинал или оверена фотокопија, 
прибавља кандидат од надлежне Полицијске 
управе)

Чистачица
са пуним радним временом

2 извршиоца

УСЛОВИ: 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 вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др. закон, 10/2019 и 6/2020) и у скла-
ду са чл. 3 тачка 9) и чланом 3 тачка 4) Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника 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 27 Правилника о органи-
зацији и систематизацији послова у ОШ „Трива 
Витасовић Лебарник” Лаћарак; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело из члана 
139. став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад. Услови у погледу образовања- радно место 
чистачица: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања, („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019 
и 6/2020) и члана 27 Правилника о организа-
цији и систематизацији послова у ОШ „Трива 
Витасовић Лебарник” Лаћарак и то: завршена 
основна школа –први степен стручне спреме. 
Докази за радно место -чистачица: оверена 
фотокопија сведочанства о завршеној основ-
ној школи, уверење о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал или оверену фотокопију); 
извод из матичне рођених; доказ о знању срп-
ског језика доставља се само уколико одго-
варујће образовање није стечено на српском 
језику; образовање није стечено на српском 
језику; доказ да кандидат 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 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање или злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторско понашање, (ориги-
нал или оверена фотокопија, прибавља канди-
дат од надлежне Полицијске управе). ОСТАЛО 
ЗА СВА РАДНА МЕСТА: Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима, за сва радна места дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије www.mpn.

gov.rs и уз одштампан и попуњен пријавни фор-
мулар достављају школи наведене доказе. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве се достављају у затвореној коверти 
са назнаком „За конкурсну комисију-не отвара-
ти” уз обавезну ознаку за које радно место се 
конкурише, на адресу: Основна школа „Трива 
Витасовић Лебарник”, 22221 Лаћарак, 1. новем-
бар 221. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ БОШКО 
БУХА „ ИНЂИЈА

22320 Инђија, Душана Јерковића 17а
тел. 022/560-614; 022/555-560

Директор предшколске установе
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: кандидат за директора предшколске 
установе треба да испуњава услове из члана 
122. став 2, члана 139. и 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018-други 
закони, 10/2019 и 6/2020, даље: Закон): 1) да 
има одговарајуће високо образовање стече-
но на студијама другог степена за васпита-
ча или стручног сарадника (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) или образовање 
стечено на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године за васпитача или стручног 
сарадника - педагог, психолог, логопед или 
други стручни сарадник у складу са чланом 40. 
Закона о предшколском васпитању и образо-
вању („Сл гласник РС”, бр. 18/2010, 101/2017, 
113/2017-други закон и 10/2019); 2) да има доз-
волу за рад васпитача или стручног сарадни-
ка-лиценца; 3) да има обуку и положен испит 
за директора -лиценца за директора; 4) да има 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; 5) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; 6) 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 7) да има држављан-
ство Републике Србије; 8) да зна српски језик 
на којем се остварује васпитно-образовни рад. 
Дужност директора може да обавља и лице 
које има одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена за васпитача (основне 
академске, основне струковне, специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем и најмање 
десет година рада у предшколској установи на 
пословима васпитања и образовања након сте-
ченог одговарајућег образовања. Уз пријаву 
на конкурс и пријавни формулар (образац на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја) кан-
дидати треба да приложе: 1) оверену копију 
дипломе о стеченом образовању; 2) оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту 
(лиценци); 3) доказ о раду у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стече-
ног образовања; 4) уверење да кандидат није 
осуђиван, у складу са одредбом члана 139. став 

1. тачка 3) Закона; 5) уверење о држављан-
ству; 6) доказ од одговарајуће високошколске 
установе о познавању језика на којем се ост-
варује васпитно-образовни рад, уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику (уверење да је кандидат положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе); 7) доказ о резулта-
тима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања за кандидата 
који је предходно обављао дужност директора 
установе; 8) биографију са подацима кретања у 
служби и предлогом програма рада директора 
установе; 9) извод из матичне књиге рођених. 

ОСТАЛО: уколико кандидат има положен 
испит за директора установе прилаже овере-
ну копију уверења док изабрани директор који 
нема положен испит за директора дужан је да 
га положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност. Уверење о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом изабрани кандидат доставља пре 
закључивања уговора о раду. Сва документа 
која се подносе уз пријаву морају бити ориги-
нали или оверене фотокопије, не старије од 6 
месеци од дана објављивања конкурса. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у огласнику „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова доставити на адресу предшколске 
установе, ПУ „ Бошко Буха” у Инђији, ул. Душа-
на Јерковића 17а, 22320 Инђија, или предати 
лично у канцеларију бр. 1 на истој адреси, са 
назнаком „конкурс за директора”. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ ДР ЂОРЂЕ 
НАТОШЕВИЋ „ 

22323 Нови Сланкамен, Вука Караџића 1
тел. 022/591-422

Чистачица
са пуним радним временом

3 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24. Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/2018-аутентично тумачење), кандидат тре-
ба да испуњава и услове у складу у складу са 
чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17, 27/18 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и 
чланом 41. Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова ОШ „Др Ђорђе Натоше-
вић” Нови Сланкамен, број 77/1 од 22. 03. 2018. 
године. Уз пријаву на конкурс доставити: уве-
рење о држављанству - не старије од 6 месеци, 
извод из матичне књиге рођених са хологра-
мом, оригинал или оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању из члана 139 
Закона о основама ситема образовања и васпи-
тања односно члана 41. Правилника о организа-
цији и систематизацији послова ОШ „Др Ђорђе 
Натошевић” Нови Сланкамен и то диплому о 
стеченом основном образовању, доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење), подноси само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду, уверење да 
кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
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правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. Доказ о испуњености 
услова из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о 
основама система образовања и васпитања - 
зна српски језик и језик на коме остварује 
образовно васпитни рад (уколико кандидат није 
стекао основно образовање на српском језику 
у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика), кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи у складу са чланом 
154. став 2. Закона. Рок за подношење пријаве 
са важећим, односно уредно овереним фотоко-
пијама потребних докумената је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Небла-
говремене, 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. Конкурсна коми-
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 уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе из претходног става 
и доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Пријаве са потребним документи-
ма слати на адресу: Основна школа „Др Ђорђе 
Натошевић” 22323 Нови Сланкамен, ул. Вука 
Караџића бр. 1. Сва обавештења на телефон: 
022/591-422. 

ГИМНАЗИЈА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
22300 Стара Пазова, Светосавска 5

тел. 022/310-271

Директор школе
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: поседо-
вање одговарајућег високог образовања сте-
ченог: 1) на студијама другог степена - мастер 
академске студије, мастер струковне студије 
или специјалистичке академске студије (сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе 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 – у ком случају 
је неопходна завршеност студија првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета); или 
2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по про¬пису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, за наставника, гимназије општег сме-
ра, педагога или психолога; поседовање доз-
воле за рад (лиценце) наставника и стручног 
сарадника; поседовање лиценце за директора 
установе (кандидат који ту лиценцу не поседу-
је може бити изабран, али ће бити дужан да 
испит за директора установе положи у року од 
две године од дана ступања на дужност); посе-
довање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима; поседо-
вање држављанства Републике Србије; знање 
српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад; неосуђиваност прав-
носнажном 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, некажњавање 
за дела за која је надлежан основни суд и Прив-
редни суд, најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. 
Директор се бира на период од четири годи-
не. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оверен препис/фотоко-
пију документа о положеном испиту за лицен-
цу, односно стручном испиту; оверен препис/
фотокопију лиценце за директора установе (ако 
је кандидат поседује); лекарско уверење (може 
постојеће лекарско уверење, а кандидат који 
буде изабран ће накнадно, пре закључења уго-
вора, доставити ново лекарско уверење), доказ 
о држављанству (уверење о држављанству-не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених за кандидате који су променили прези-
ме односно име после издавања дипломе, доказ 
о знању језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи уколико одговорајуће 
образовање није стечено на том језику (ориги-
нал или оверена фотокопија); уверење о нео-
суђиваности МУП-а уверење о некажњавању 
из основног суда и Привредног суда; потврду 
о годинама рада после стеченог одговарајућег 
образовања; уколико се на конкурс прија-
ви лице које је претходно обављало дужност 
директора установе, дужно је да достави резул-
тате стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања. Оверен препис/
фотокопију извештаја просветног саветника о 
резултатима стручно-педагошког надзора кан-
дидата (уколико кандидат поседује). Пријава 
са доказима о испуњавању услова подноси се 
на адресу: Гимназија „Бранко Радичевић” Стара 
Пазова, Светосавска број 5 са назнаком „За кон-
курс директора”. Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе на 
телефон 022/310-271. 

ОСНОВНА ШКОЛА „БОШКО 
ПАЛКОВЉЕВИЋ-ПИНКИ”

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

Наставник техничког и 
информатичког образовања  

(ТиИО и техника и технологија), 
за рад у Сремској Митровици и у 
издвојеном одељењу Гргуревци

са 100% радног времена

УСЛОВИ: За наставника техничког и инфор-
матичког образовања (ТиИО и техника и тех-
нологија): У складу са чл. 3. став 1, тачка 13. 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020) послове наставника техничког и инфор-
матичког образовања и технике и технологије 
у основној школи могу да обављају: Техника и 
технологија: професор техничког образовања; 
професор технике; професро технике и инфор-
матике; професор информатике и техничког 
образовања; професор техничког образовања 

и машинства; професор технике и машинства; 
професор машинства; професор електротехни-
ке; професор техничког образовања и технич-
ког цртања; професор техничког образовања 
и физике; професор физике и основа техни-
ке; професор техничког образовања и хемије; 
дипломирани педагог за физику и општетех-
ничко образовање ОТО; дипломирани профе-
сор физике и основа технике за основну школу; 
професор техничког образовања и васпитања; 
професор техничког васпитања и образовања; 
професор политехничког образовања и вас-
питања; професор политехничког васпитања 
и образовања; професор политехничког обра-
зовања; професор технике и графичких кому-
никација; 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 технич-
ког образовања и медијатекар; дипломирани 
физичар – професор физике и основа технике 
за основну школу – мастер; дипломирани про-
фесор физике и основа технике за основну шко-
лу – 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 информа-
тике; мастер професор технике и информатике 
за електронско учење; мастер професор пре-
дметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из области техничког и инфор-
матичког 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 савлада-
ла програм из тих предмета у трајању од осам 
семестара. 

Наставник математике, за рад  
у издвојеном одељењу Гргуревци  

и у Сремској Митровици
са 100% радног времена

УСЛОВИ: У складу са чл. 3. став 1, тачка 9. Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020) 
послове наставника математике у основној 
школи могу да обављају: професор математи-
ке; дипломирани математичар; дипломирани 
математичар за теоријску математику и при-
мене; дипломирани математичар за рачунар-
ство и информатику; дипломирани математи-
чар – информатичар; професор математике 
и рачунарства; дипломирани математичар за 
математику економије; професор информати-
ке – математике; дипломирани математичар 
– астроном; дипломирани математичар – при-
мењена математика; дипломирани матема-
тичар – математика финансија (са изборним 
предметом Основи геометрије); дипломирани 
информатичар; мастер математичар; мастер 
професор математике; мастер професор мате-
матике и физике; мастер професор математи-
ке и информатике; мастер професор физике и 
математике; мастер професор информатике и 
математике; дипломирани професор математи-
ке-мастер; дипломирани математичар – мастер; 
дипломирани инжењер математике – мастер 
(са изборним предметом Основи геометрије); 
дипломирани математичар – професор мате-
матике; дипломирани математичар – теоријска 
математика; дипломирани инжењер математи-
ке (са изборним предметом Основи геометрије); 
професор хемије – математике; професор гео-
графије – математике; професор физике – 
математике; професор биологије – математике; 
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професор математике – теоријско усмерење; 
професор математике – теоријски смер; дипло-
мирани математичар и информатичар; дипло-
мирани математичар – механичар; мастер про-
фесор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломира-
ни-мастер треба да имају завршене основне 
академске студије на студијским програмима 
из области математике или примењене мате-
матике (са положеним испитом из предмета 
геометрија или основи геометрије) или двопре-
дметне наставе математике и физике односно 
математике и информатике. 

Наставник немачког језика,  
за рад у Сремској Митровици

са 100% радног времена

УСЛОВИ: За наставника немачког језика: У 
складу са чл. 3. став 1, тачка 3. Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020) 
послове наставника немачког језика у основној 
школи могу да обављају: професор, односно 
дипломирани филолог за немачки језик и књи-
жевност; мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет/профил немачки језик); 
мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм или главни предмет/профил 
немачки језик); мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет

Наставник разредне наставе,  
за рад у Сремској Митровици

са 100% радног времена

УСЛОВИ: За наставника разредне наставе: У 
складу са чл. 2. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020) послове наставника разред-
не наставе у основној школи могу да обављају: 
професор разредне наставе; професор педаго-
гије са претходно завршеном педагошком ака-
демијом 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. 

Чистачица, за рад у Сремској 
Митровици

са 100% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: за ваннаставно особље - чистачицу: 
Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139. Закона о основама система образовања 
и васпитања, и да има одговарајуће образо-
вање у складу са чл. 26. Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова у основној 
школи „Бошко Палковљевић-Пинки”, Сремска 
Митровица (2019); да има психичку, физич-
ку 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 образо-
вања и васпитања; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад. Услови у 
погледу образовања: први степен стручне спре-
ме, односно завршена основна школа. 

ОСТАЛО: за наставнике 1-4: наставник тех-
ничког и информатичког образовања (ТиИО 

и техника и технологија), наставник матема-
тике, наставник немачког језика, наставник 
разредне наставе: Кандидат треба да испуња-
ва 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 образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020) 
и 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, 2/2020); да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело из члана 139. став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услови у погледу образо-
вања у складу са чл. 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019, 6/2020): 1) високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије), и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета); или 2) високо обра-
зовање на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по прописима који су уређива-
ли 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. 

ОСТАЛО ЗА СВЕ: Кандидати треба да испуња-
вају услове прописане чланом 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019, 6/2020), који се доказују приликом 
пријема у радни однос и проверавају у току 
рада. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства (налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја у делу „Ново на сајту”) и уз одштампа-
ни пријавни формулар, кратку биографију, дос-
тављају школи следећу документацију: овере-
ну фотокопију дипломе - за лица која су стекла 
академско звање мастер доставља се и овере-
на фотокопија дипломе о завршеним основним 
академским студијама првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; оверену 
фотокопију сведочанства о завршеној основној 
школи (за ваннаставно особље - чистачицу); 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
ну фотокопију); доказ о знању српског језика 
доставља се само уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику или на 
језику на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад; доказ да кандидат 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 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање или злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 

против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторско понашање (ориги-
нал или оверена фотокопија, прибавља канди-
дат од надлежне Полицијске управе); Уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријаве се достављају у затворе-
ној коверти са назнаком: „За конкурсну коми-
сију-не отварати” уз обавезну назнаку за које 
радно место се конкурише, на адресу Школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране. 

ПРЕХРАМБЕНО-ШУМАРСКА  
И ХЕМИЈСКА ШКОЛА 

22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 3
тел. 022/622-352

Наставник математике
на неодређено време, са пуним радним 

временом, 100%

УСЛОВИ: 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 вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020): на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке 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, мултидисци-
плинарне, трансдисцилпинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, при чему мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; на основним студија-
ма 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. тачка 13) Правилника о степену и 
врсти образовања наставника из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и васпи-
тача у стручним школама („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016-исп, 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019 
и 2/2020) професор математике, дипломира-
ни математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар - информатичар, 
дипломирани математичар-професор математи-
ке; професор математике и рачунарства, дипло-
мирани математичар за математику економије, 
професор математике-теоријско усмерење; про-
фесор математике – теоријски смер, професор 
иформатике - математике, професор хемије-ма-
тематике; професор географије-математике; 
професор физике-математике; професор био-
логије-математике; дипломирани математи-
чар- астроном; дипломирани математичар-ма-
тематика финансија; дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Осно-
ви геометрије), дипломирани информатичар, 
дипломирани математичар-примењена мате-
матика; дипломирани математичар-математика 
финансија; дипломирани професор математи-
ке-мастер; дипломирани математичар-мастер; 
мастер математичар; мастер професор мате-
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Наука и образовање

матике. Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани-мастер треба да 
имају завршене основне академске студије на 
студијским програмима Математика или При-
мењена математика (са положеним испитом из 
предмета Геоматрија или Основи геометрије)

Радник на одржавању хигијене / 
чистачица

на неодређено време, 300%,  
са пуним радним временом: 

3 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 
и 6/2020), као и услове из члана 19. Правил-
ника о организацији и систематизацији посло-
ва у Прехрамбено шумарско и хемијској школи 
у Сремској Митровици и то: завршено основно 
образовање

Педагог
на неодређено време 

са пуним радним временом, 100%

УСЛОВИ: 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 вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то: на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисцилпинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, при чему мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, 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. Лице из тачке 
1 подтачка (2) мора да има завршене студије 
првог степена научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. Кандидати треба да испуњавају и услове 
и у складу са чланом 4. став 1. тачка 1) Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - исп, 13/2016, 
2/2017, 13/2018, 7/2019 и 2/2020) дипломира-
ни педагог; професор педагогије; дипломирани 
школски психолог-педагог; дипломирани педа-
гог мастер; мастер педагог

Организатор практичне наставе и 
вежби

на неодређено време,  
са непуним радним временом, 50%

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава поред 
услова прописаних чл. 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања, и то: да има 
одговарајуће образовање у складу са чл. 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др. закон, 10/2019 и 6/2020) и услове 
прописане чланом 20. Правилника о организа-
цији и систематизацији послова у Прехрамбено 
шумарско и хемијској школи у Сремској Митро-
вици то: Кандидат треба да има високо обра-

зовање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струкове студије, 
специјалистичке академске студије); на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. Године; 
на студијама првог степена (основне академске 
односно струковне и специјалистичко струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем; изузетно: средње обра-
зовање и специјалистичко образовање у скла-
ду са одговарајућим Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама

Администратор информацоних 
система и технологија

на неодређено време, са непуним 
радним временом, 50% 

УСЛОВИ: Поред услова превиђених чл. 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др. закон, 10/2019 и 6/2020), канди-
дати треба да испуњавају услове из члана 21. 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова у Прехрамбено шумарско и хемијској 
школи у Сремској Митровици и то: на основним 
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова по про-
пису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. Г; на студијама у трајању 
од три године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
Године; наведено образовање је у области 
електротехнике, информатичке или машинске 
струке. Документација која се подноси прили-
ком пријаве на конкурс: Кандидати који конку-
ришу на сва радна места треба да испуњавају 
услове из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр 
88/2017, 27/2018 - др. закон, и 10/2019, 6/2020) 
и да уз пријаву на конкурс на адресу школе 
доставе: Оверену фотокопију дипломе/ сведо-
чанства о стеченој стручној спреми; Уверење о 
држављанству Републике Србије - оригинал или 
оверена фотокопија; Уверење да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвњење, 
за кривично дело примања или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање- оригинал или оверена фотокопија; 
Доказ о познавању српског језика и језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад дос-
тављају само кандидати чије образовање није 
стечено на српском језику. Кратка биографија 
ЦВ – није обавезно. Наведена документа се по 
окончању конкурса не враћају кандидатима. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора. Проверу психофизичких способности 
кандидата који су се благовремено и са пот-
пуном документацијом пријавили на конкурс 
вршиће надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих посту-
пака. Уз пријавни формулар, који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, кандидати школи 
достављају потребну документацију у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Пријаве се достављају у затвореној 

коверти са назнаком „За конкурсну комисију-не 
отварати” уз обавезну ознаку за које радно 
место се конкурише, на адресу Школе. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. 

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА”
22304 Нови Бановци, Школска 2

тел. 022/342-505

Поништај дела конкурса објављеног дана 18. 
марта 2020, број 873, страна бр. 92, у листу 
„Послови”. Основна школа „Никола Тесла” 
Нови Бановци, поништава конкурс у делу који 
се односи за радно место наставник разредне 
наставе, један извршилац на неодређено време 
а објављен у листу „Послови”, дана 18. марта 
2020, број 873, страна бр. 92. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” 
22240 Шид, Петра Кочића бб. 

Тел. 022/2714-045

Наставник географије 
са непуним радним временом  

(85% радног времена),  
за рад у матичној школи у Шиду и 

издвојеном одељењу школе  
у Бачинцима

УСЛОВИ: 1)има одговарајуће високо образо-
вање стечено: - на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
и то: 1) на студијама другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; 2) студија-
ма другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (лице мора да има завршене 
студије првог степна из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета); - на основним студијама 
у трајању од најмање четири године по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10 септембра 2005. године; 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није у складу са законом 
утврђено дискриминаторско понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик на коме се остварује образовно – 
васпитни рад. Врста образовања прописана је 
Правилником о степену и врсти образовања 
настав ника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020), 
те послове наставника географије могу да 
обављају следећа лица: професор географије, 
дипломирани географ, професор географије и 
историје, дипломирани професор биологије и 
географије, дипломирани професор географије 
и информатике, професор биологије-геогра-
фије, професор физике-географије, професор 
географије-информатике, дипломирани профе-
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сор географије-мастер, дипломирани географ 
- мастер, мастер географ, мастер професор 
географије, мастер професор биологије и гео-
графије, мастер професор географије и инфор-
матике, дипломирани географ - просторни пла-
нер, мастер професор предметне наставе. Лица 
која су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани-мастер треба да имају завршене 
основне академске студије студијског програма: 
географија, дипломирани географ, професор 
географије, двопредметне студије биологије и 
географије или двопредметне студије геогра-
фије и информатике. Докази о испуњавању 
услова: Кандидат је дужан да достави следеће 
доказе о испуњавању услова: - Оверена фото-
копија или оверен препис дипломе о стеченом 
високом образовању (за лица која су стекла 
академско звање мастер, доставља се и овере-
на копија дипломе о завршеним основним ака-
демским студијама); уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци или оверена копија уве-
рења о држављанству (не старијег од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија извода); -Уверење о нео-
суђиваности и непостојању дискриминаторног 
понашања из члана 139. став 1. тачка 3. Закона 
(Уверење МУП-а о некажњавању не старије од 
6 месеци); -Доказ о познавању српског јези-
ка на коме се изводи образовно васпитни рад 
(подноси се уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику на ком се изводи 
образовно васпитни рад); -Биографски подаци. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар са 
интернет сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја који прилажу уз дока-
зе о испуњавању услова. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве на конкурс са 
документацијом и прилозима подносе се пре-
порученом пошиљком или лично на адресу 
Основне школе „Бранко Радичевић” Шид, Петра 
Кочића бб, 22240 Шид. За све додатне инфор-
мације кандидати се могу обратити секретару 
школе радним даном од 8-12 часова на теле-
фон 022/2714-045 или на маил адресу школе 
osbrankor@ptt.rs. 

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО 
РАДИЧЕВИЋ” 

22240 Шид, Петра Кочића бб. 
тел. 022/2717-125

Директор школе
на период од 4 године

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање из 
члана 140. став 1. и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања за наставника 
основне школе, педагога или психолога, сте-
чено: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 1) 
на студијама другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; 2) на студијама дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука, при чему мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10 
септембра 2005. године; да има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника; да 
има обуку и положен испит за директора уста-
нове; 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 осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна; затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
мало-летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела прима-ње мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без 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; Кандида-
ти су дужни да поднесу доказе о испуњености 
прописаних услова и то: оверен препис или 
фотокопију дипломе о стеченом образовању за 
наставника основне школе, педагога или психо-
лога; оверен препис или фотокопију документа 
о положеном испиту за лиценцу, односно труч-
ном испиту; потврду/е о раду у школи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања (у оригиналу); доказ 
о неосуђиваности и непостојању дискримина-
торног понашања из члана 139. став 1. тачка 3. 
Закона (Уверење МУП-а о некажњавању/ извод 
из казнене евиденције издато по објављивању 
конкурса); уверење Привредног суда да канди-
дат за директора није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за привредни преступ у вршењу 
раније дужности (издато по објављивању кон-
курса); уверење надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није предходила 
истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога 
за кривична дела наведена у конкурсу (изда-
то по објављивању конкурса); оверен препис/
фотокопију лиценце за директора установе (ако 
је кандидат поседује). Доказ о држављанству 
(уверење о држављанству не старије од 6 месе-
ци или оверена копија уверења о држављан-
ству не старијег од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија извода); доказ о знању српског језика у 
складу са чланом 141. став 7. Закона (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику). Очитану личну карту, доказ 
о резултатима стручно педагошког надзора и 
оцену спољашњег вредновања (само кандида-
ти који су предходно обављали дужност дирек-
тора установе – фотокопија); преглед кретања 
у служби са биографским подацима (необа-
везно); доказе о својим стручним и организа-
ционим способностима (необавезно); Програм 
рада кандидата и план развоја школе (обавез-
но). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима при-
бавља се пре закључења уговора о регулисању 
права и обавеза директора школе. Кандидат је 
дужан да попуни пријавни формулар са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технилошког развоја, који у штампаној 
форми доставља школи уз пријаву. Пријава на 
конкурс заједно са потребном документацијом и 
прилозима доставља се, препорученом пошиљ-
ком или лично на адресу Основне школе „Бран-
ко Радичевић, Шид, Петра Кочића бб, 22240 
Шид, у затвореној коверти, са назнаком „Кон-
курс за избор директора школе”. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. За све додат-
не информације кандидати се могу обратити 
секретару школе радним даном од 8-12 часова 
на телефон 022/2717-125 или на маил адресу 
школе osbrankor@ptt.rs

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СРЕМСКИ ФРОНТ”

22240 Шид, Мајке Јевросиме 1 
тел. 022/712-137

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 подно-
шење пријава на конкурс ОШ „Сремски фронт”, 
објављен дана 11. 3. 2020. године у „Послови”, 
за пријем у радни однос на неодређено време, 
за радно место наставник музичке културе са 
75% радног времена, из објављеног конкурса. 
2. Рок за подношење пријава на конкурс из тач-
ке 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 МУЗИЧКА ШКОЛА 
„ФИЛИП ВИШЊИЋ”

22240 Шид, Петра Кочића бб
тел. 022/2712-254

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, а у вези конкурса објављених 
пре или у току ванредног стања, ОМШ „Филип 
Вишњић” Шид, објављује следеће обавештење: 
1. продужава се рок за подношење пријава на 
конкурс ОМШ „Филип Вишњиш” Шид, објављен 
дана 11. 03. 2020. године у листу „ПОСЛОВИ „, 
за пријем у радни однос на неодређено време 
за следећа радна места - наставник клавира – 3 
извршиоца (100%), - наставник хармонике – 1 
извршилац (100%), наставник виолине - 1 извр-
шилац (100%), наставник кларинета – 1 извши-
лац (100%), 2. Рок за подношење пријава на 
конкурс из тачке 1. овог Обавештења, проду-
жава се 30 дана од дана престанка ванредног 
стања, односно, до 06. јуна 2020. године, када 
истиче рок за подношење пријава на конкурс. 

СУБОТИЦА

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
24300 Бачка Топола, Маршала Тита 167

тел. 024/711-234

Наставник прехрамбене технологије
за наставу на мађарском језику

2 извршиоца

УСЛОВИ: Високо образовање, по члану 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („ Сл. гласник РС. бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и по Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада пољоприв-
реда, производња и прерада хране („ Сл. гл. 
РС-Просветни гласник”бр. 5/2015, 10/2016, 
2/2017 и 13/2018). Знање мађарског језика. 

Наставник прехрамбене технологије
за наставу на српском језику

УСЛОВИ: Високо образовање, по члану 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и по Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада пољоприв-
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реда, производња и прерада хране („Сл. гл. 
РС - Просветни гласник” бр. 5/2015, 10/2016, 
2/2017 и 13/2018). 

Наставник ветеринарске групе 
предмета

за наставу на мађарском језику
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање, по члану 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и по Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада пољоприв-
реда, производња и прерада хране („Сл. гл. 
РС - Просветни гласник” бр. 5/2015, 10/2016, 
2/2017 и 13/2018); знање мађарског језика. 

Наставник ветеринарске групе 
предмета

на српском језику
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање, по члану 139. Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020) и по Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада пољопривреда, производња и 
прерада хране („Сл. гл. РС - Просветни гласник” 
бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017 и 13/2018). 

Наставник математике
на мађарском језику

УСЛОВИ: високо образовање, по члану 139. Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020) и по Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и васпи-
тача у стручним школама („Сл. гл. РС-Просветни 
гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 
13/2018 и 7/2019; знање мађарског језика. 

Наставник математике
на српском језику

УСЛОВИ: високо образовање, по члану 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и по Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Сл. гл. 
РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019. 

Професор енглеског језика
за наставу на мађарском језику

УСЛОВИ: високо образовање, по члану 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и по Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Сл. гл. 
РС - Просветни гласник” бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019); знање 
мађарског језика. 

Стручни сарадник - педагог за рад са 
децом

на мађарском језику са непуним радним 
временом 50% норме

УСЛОВИ: високо образовање, по члану 139. 
Закона о основама система образовања и вас-

питања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и по Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Сл. гл. 
РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019); знање 
мађарског језика. 

Техничар одржавања  
инвестиционе опреме

УСЛОВИ: IV степен стручности и други услови 
прописани законом за све који се запошљавају 
у просвети. 

Домар-ложач

УСЛОВИ: III степен стручности, стручна оспо-
собљеност за рад са котловским постројењем 
на гас и биомасу и други услови прописани 
законом за све који се запошљавају у просвети. 

Руковалац механичар 
пољопривредне технике

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручности, возачка дозво-
ла Ф категорије и други услови прописани зако-
ном за све који се запошљавају у просвети. 

Помоћни радник
3 извршиоца

УСЛОВИ: од I до III степен стручности и други 
услови прописани законом за све који се запо-
шљавају у просвети. 

Чистачица
6 извршилаца

УСЛОВИ: без степена стручности, основна шко-
ла и други услови прописани законом за све 
који се запошљавају у просвети. 

Чистачица
са непуним радним временом 85%

УСЛОВИ: без степена стручности, основна шко-
ла и други услови прописани законом за све 
који се запошљавају у просвети. 

Чистачица
са непуним радним временом 50%

УСЛОВИ: без степена стручности, основна шко-
ла и други услови прописани законом за све 
који се запошљавају у просвети. 

Техничар одржавања 
информационих технологија

са пола радног времена 50%

УСЛОВИ: IV степен стручности и други услови 
прописани законом за све који се запошљавају 
у просвети. 

ОСТАЛО: Кандидати морају испуњавати услове 
за заснивање радног односа у складу са чланом 
139. Закона, односно: 1. имати одговарајуће 
образовање по Закону, Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада пољопривреда, про-
изводња и прерада хране („Сл. гл. РС - Про-
светни гласник”, бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017 и 
13/2018), Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама („Сл. гл. РС - Просветни гласник „ 
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2013, 13/2016, 2/2017, 
13/2018 и 7/2019)и Правилника о систематиза-

цији радних места за школску 2019/2020 годину; 
2. имати психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. морају 
поседовати доказ о неосуђиваности, односно не 
смеју бити осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није у 
складу са законом, утврђено дискриминаторско 
понашање; 4. имати држављанство Републике 
Србије; 5. знати српски језик и језик на којем се 
остварујње образовно-васпитни рад. 6. за радна 
места на којима се образовно васпитни рад ост-
варује на језику националне мањине, лице мора 
да има и доказ о знању језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидат дос-
тавља: 1. попуњен пријавни формулар са звани-
чне странице Министарства просвете; 2. доказ 
о одговарајућем образовању (оверену копију 
дипломе); 3. уверење о неосуђиваности из каз-
нене евиденције МУП-а, оригинал, не старији од 
6 месеци; 4. уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ о знању српског 
језика достављају само кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском јези-
ку. Доказ о знању језика на коме се остварује 
образовно -васпитни рад. Доказ о здравстве-
ној способности доставља кандидат који буде 
изабран, непосредно пре закључења уговора 
о раду. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће разматрати. Пријаве на конкурс доста-
вити лично или слати на адресу: Пољопривред-
на школа, Маршала Тита 167, 24300 Бачка Топо-
ла. Телефон за контакт: 024/711-234. 

ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
24000 Суботица, Петефи Шандора 1

Наставник српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани 
филолог за српскохрватски језик и југословен-
ску књижевност; професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску књижевност 
и српскохрватски језик; професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књи-
жевност и општу књижевност; професор срп-
скохрватског језика са јужнословенским јези-
цима; професор југословенске књижевности и 
српског језика; професор југословенске књи-
жевности са страним језиком; професор срп-
ског језика и књижевности; професор српске 
књижевности и језика; професор српске књи-
жевности 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 про-
грами: Српски језик; Српски језик и књижев-
ност; 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 књижев-
ност; Компаративна књижевност са теоријом 
књижевности); мастер филолог (студијски про-
грами: Српски језик; Српски језик и књижев-
ност; Српска књижевност; Српска књижевност 
и језик; Српска књижевност и језик са општом 
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књижевношћу; Српска филологија: српски 
језик и лингвистика; Филологија, модули: Срп-
ски језик и Српски језик и компаративна књи-
жевност); мастер професор предметне наставе. 
Лица која су стекла академско звање мастер 
морају имати претходно завршене основне ака-
демске студије на студијским програмима Срп-
ски језик и књижевност; Српска књижевност и 
језик; Српска књижевност и језик са компара-
тистиком; Српска филологија: српски језик и 
књижевност; Србистика

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност; мас-
тер филолог (студијски програм Англистика; 
студијски програм или главни предмет, однос-
но профил Енглески језик и књижевност); мас-
тер професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет, односно профил 
Енглески језик и књижевност); мастер профе-
сор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет). 

Наставник биологије
са 80% радног времена

УСЛОВИ: професор биологије; дипломирани 
молекуларни биолог и физиолог; дипломира-
ни биолог; дипломирани биолог, смер заштита 
животне средине; дипломирани професор биоло-
гије; дипломирани биолог - мастер; дипломирани 
биолог заштите животне средине; мастер биолог; 
мастер професор биологије; дипломирани про-
фесор биологије - мастер. Лица која су стекла 
академско звање мастер морају имати претходно 
завршене основне академске студије биологије. 

Наставник историје
на мађарском наставном језику,  

65% радног времена

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

Наставник физике
на мађарском наставном језику  

- 70% радног времена

УСЛОВИ: професор физике; дипломирани физи-
чар; дипломирани астрофизичар; дипломи-
рани физичар за општу физику; дипломирани 
физичар за примењену физику; дипломирани 
физичар - информатичар; професор физи-
ке за средњу школу; дипломирани физичар 
- истраживач; дипломирани физичар за тео-
рију и експерименталну физику; дипломирани 
физичар за примењену физику и информати-
ку; дипломирани физичар - професор физике 
- мастер; дипломирани физичар - теоријска и 
експериментална физика - мастер; дипломира-
ни физичар - примењена и компјутерска физика 
- мастер; дипломирани физичар - примењена 
физика и информатика - мастер; дипломирани 
професор физике - мастер; дипломирани физи-
чар - 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. 

Чистачица

УСЛОВИ: Завршено основно образовање. 

ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спре-
ме кандидат треба да испуњава опште усло-
ве за заснивање радног односа прописане чл. 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања и то да: 1)има одговарајуће обра-
зовање: Кандидат за радно место наставника 
треба да има одговарајуће образовање пропи-
сано чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/19) 
и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 
11/2017, 13/2018 и 7/19). У складу са чланом 
142. 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 европс-
ким системом преноса бодова. Образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина, наставник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Сматра се да наставник, васпитач 
и стручни сарадник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу има образовање из педагошких, психо-
лошких и методичких дисциплина. Кандидат за 
радно место чистачице треба да има завршено 
основно образовање у складу са Правилником 
о организацији и систематизацији радних места 
у школи; 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
3) није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије, 
оригинал или оверену фотокопију уверења из 
казнене евиденције да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела из 
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (не старије од 
6 месеци), оригинал или оверену фотокопију 
доказа о знању српског језика и језика на којем 
остварује образовно васпитни рад - доказ да је 
кандидат средње, више или високо образовање 
стекао на српском језику или да је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ о знању српског 
језика је у обавези су да достави кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српс-
ком језику, док кандидат који је одговарајуће 
образовање стекао на српском језику испуње-
ност овог услова доказује дипломом о стече-
ном образовању (самим прилагањем дипломе 
доказао је испуњеност овог услова). Доказ о 
знању језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад (за радна места на мађарском 
наставном језику) доказује се овереном фото-
копијом сведочанства/уверења о завршеној 
средњој школи на том језику или дипломе (о 

завршеном високом образовању на том језику) 
или оверене фотокопије потврде одговарајуће 
високошколске установе о положеном испиту 
из тог језика (мађарског). Лекарско уверење 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма кандидат подноси пре закључења уговора 
о раду. Психолошку процену способности кан-
дидата за рад са децом и ученицима извршиће 
надлежна служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. У складу са чла-
ном 155 став 1 и 2 и чланом 154 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
кандидати су дужни да попуне пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(www. мпн. гов. рс), а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи. Конкурс траје 8 дана од 
дана објављивања у листу Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве 
слати на адресу: Гимназија „Светозар Марко-
вић”, Петефи Шандора 1, 24000 Суботица. 

ОШ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”
24000 Суботица, Београдски пут 50

Наставник математике
на хрватском наставном језику

Наставник немачког језика
78% радног времена

УСЛОВИ: Пријем у радни однос се врши на 
неодређено време, са пуним и непуним радним 
временом. У радни однос на радним местима 
под 1. и 2. могу бити примљени кандидати који 
испуњавају следеће услове: поседовање одгова-
рајућег високог образовања и то: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степене из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета;поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; извршена психолошка процена спо-
собности за рад са децом и ученицима; поседо-
вање држављанства Републике Србије; знање 
српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкур¬са. 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); 
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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 обра-
зовање стекли на тим језицима); доказ о неос-
уђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања. Пријаве треба послати на адресу: 
ОШ „Иван Милутиновић“, Београдски пут 50, 
24000 Суботица. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе и путем 
телефона 024/558-063. 

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24000 Суботица, Београдски пут 126

Одлука о продужењу рока за пријаву кандидата 
на конкурс

Продужава се рок зе пријаву кандидата на 
конкурс бр. 01-8/133 од 05. 02. 2020. године и 
бр. 01-8/184 од 21. 02. 2020. године објављен 
у публикацији „Послови” бр. 872, дана 11. 03. 
2020. године, за 30 дана од дана престанка ван-
редног стања, односно до 6 јуна 2020 године. 
Продужетак рока се односи, на све огласе које 
је Средња медицинска школа објавила у листу 
„Послови” бр 872 од 11. 03. 2020, а то су кон-
курси за следећа радна места:

· Спремачица са пуним радним временом на 
неодређено време 
· Наставник Здравствене неге са 66% радног 
времена, на мађарском наставном језику - на 
неодређено време
· Наставник Акушерства са негом - вежбе са 
34% радног времена, на мађарском наставном 
језику - на неодређено време
· Наставник Здравствене неге деце раног узрас-
та са 20% радног времена на неодређено време
· Наставник Педијатрије - вежбе са 26% радног 
времена на неодређено време
· Наставник Основа клиничке медицине - вежбе 
са 13% радног времена на неодређено време
· Наставник Прве помоћи са 21% радног време-
на на неодређено време
· Наставник Здравствене неге - вежбе са 20% 
радног времена на неодређено време
· Здравствена нега и рехабилитација са 20% 
радног времена, на мађарском наставном јези-
ку - на неодређено време
· Масажа са 47% радног времена, на мађарском 
наставном језику - на неодређено време
· Физикална терапија - вежбе са 33% радног 
времена - на неодређено време
· Здравствена нега са 66% радног времена на 
неодређено време
· Прва помоћ са 34% радног времена на 
неодређено време
· Анатомија и физиологија са 60% радног вре-
мена на неодређено време
· Хигијена са здравственим васпитањем 40% 
радног времена на неодређено време. 

Услови конкурса су исти који су објављени у 
листу „Послови” бр. 872 од 11. 03. 2020. године. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у листу „Послови”. Образложење: 
Дана 12. 05. 2020. године Средња медицин-
ска школа је добила Инструкције Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја о кон-
курсима објављеним пре или у току ванредног 
стања бр. 610-00-326/2020-04. У њима се под 
тачком 2. наводи да се рок за пријаву канди-
дата 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. године, а све у 
складу са Уредбом о примени рокова у управ-
ним поступцимаза 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. 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Конкурс за стицање звања и заснивања радног 
односа: 

Наставник у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Агроекономија

УСЛОВИ:VIII степен стручне спреме, доктор 
економских наука, са докторском дисерта-
цијом из уже научне области Агроекономија. 
Поред наведених услова, кандидати треба да 
испуне и друге услове прописане одредбама 
Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС” 88/17) Статута Универзитета у Новом Саду 
бр. 01-198/1 од 8. марта 2018. године, Статута 
Економског факултета у Суботици бр. 01- 1812 
од 31. маја 2018. године, са изменама и допу-
нама од 20. децембра 2018. године, Правилни-
ка о ближим мимималним условима за избор 
у звања наставника на Универзитету у Новом 
Саду од 3. марта 2016. године (измене и допу-
не од 8. септембра 2016. године, 22. септембра 
2016. године, 1. децембра 2016. године, 8. мар-
та 2018. године и 9. октобра 2018. године), и 
Правилника о избору наставника и сарадника 
Економског факултета у Суботици бр. 01-3503 
од 15. новембра 2018. године. 

ОСТАЛО: Уз Пријаву приложити: образац - 
подаци о кандидату пријављеном на конкурс 
за избор у звање наставника Универзитета 
(2. одељак реферата о пријављеним канди-
датима) у штампаној форми и у електронској 
форми на CD-у (Образац и Упутство су доступ-
ни на сајту Универзитета у Новом Саду www.
uns.ac.rs), биографију, фотокопију личне карте 
(у случају чиповане личне карте потребно је 
доставити очитану личну карту), оверене фото-
копије диплома, списак радова и саме радове, 
потврду о томе да лице није правоснажном пре-
судом осуђено за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања исправе које издаје 
високошколска установа или примања мита 
у обављању послова у високошколској уста-
нови, као и све остале доказе који упућују на 
испуњеност услова предвиђених Законом, Ста-
тутом Универзитета, Статутом Факултета и Пра-
вилницима Универзитета и Факултета. Пријаве 
кандидата са прилозима подносе се Економском 
факултету у Суботици, Сегедиски пут 9-11, у 
року од 15 дана од дана објављивања Конкур-
са. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће бити разматране. Факултет неће 
враћати примљену конкурсну документацију 
кандидатима. 

ОШ „НИКОЛА ЂУРКОВИЋ” 
24323 Фекетић, Братства бб

Наставник историје
са 50% норме (за рад у одељењу на 

српском наставном језику 15% норме и 
за рад у одељењу мађарском наставном 

језику 35% норме)

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), кан-
дидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139. и 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
88/17, 27/18 и 10/19) и члана 3. Правилника 
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, 11/19) и члана 26. Правил-
ника о систематизацији послова у ОШ „Никола 
Ђурковић” Фекетић, да има одговарајуће обра-
зовање, у складу са чланом 140. Закона (однос-
но) 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије или 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне односно стру-
чне области за одговарајући предмет односно 
групу предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне односно струч-
не области или области педагошких наука; и 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. г) 
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 мас-
тер, мастер професор предметне наставе. Лица 
која су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани - мастер треба да имају заврше-
не основне академске студије историје, да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, није осуђивано пра-
воснажном 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 родоскврнуће, 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторско понашање; има држављанство 
Републике Србије, зна српски језик и језик на 
коме се изводи образовно васпитни рад мађар-
ски језик. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети:кратку 
биографију, попуњен и одштампани формулар 
на интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја- пријавни форму-
лар, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова од којих 
најмање шест бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом бодова (оригинал или оверена фотокопија 
потврде- уверење одговарајуће високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из психологије и педаго-
гије 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. доз-
вољава да је ово образовање наставник обаве-
зан да стекне у року од једне године, а најви-
ше 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 ста-
рија од 6 месеци; доказ о познавању језика на 
коме се изводи образовно васпитни рад у скла-
ду са чланом 141. став 7. Закона, доказује се 
стеченим средњим, вишим, или високим обра-
зовањем на језику на коме се остварује обра-
зовно васпитни рад или положеним испитом 
из тог језика по програму одговарајуће висо-
ко школске установе; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија) 
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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, конкурс спрово-
ди конкурсна комисија коју именује директор, 
избор врши у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања. У поступку 
одлучивања о избору кандидата, кандидати 
који уђу у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за запо-
шљавање. Пријаву доставити лично или слати 
на адресу: Основна школа „Никола Ђурковић” 
Фекетић, Братства бб, 24323 Фекетић. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Текст конкурса 
објавити у листу Послови Националне службе 
за запошљавање. 

Наставник математике на 
неодређено време

са 88,89% норме (за рад у одељењу на 
мађарском језику наставном језику)

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), кан-
дидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139. и 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
88/17, 27/18 и 10/19) и члана 3. Правилни-
ка 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, 11/19) и члана 26. Правил-
ника о систематизацији послова у ОШ „Никола 
Ђурковић” Фекетић, да има одговарајуће обра-
зовање, у складу са чланом 140. Закона (однос-
но) 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије или 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне односно стру-
чне области за одговарајући предмет односно 
групу предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне односно стручне 
области или области педагошких наука; и 2) на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. г) и у 
складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника васпитача и стручних сарад-
ника и то: професор математике, дипломира-
ни математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, дипломира-
ни математичар за рачунарство и информати-
ку, дипломирани математичар информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипло-
мирани математичар за математику економије, 
професор информатике математике, дипломи-
рани математичар - астроном, дипломирани 
математичар примењена математика, дипло-
мирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математи-
чар, мастер професор математике, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор 
физике и математике, мастер професор инфор-
матике и математике, дипломирани професор 
математике мастер, дипломирани математи-
чар мастер, дипломирани инжењер матема-
тике мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани математичар -про-
фесор математике, дипломирани математичар 
-теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи 
геометрије), професор хемије -математике, про-

фесор географије -математикепрофесор физике 
-математике, професор биологије -математике, 
професор математике - теоријско усмерење, 
професор математике -теоријски смер, дипло-
мирани математичар и информатичар, дипло-
мирани математичар -механичар, мастер про-
фесор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломира-
ни, мастер треба да имају завршене основне 
академске студије на студијским програмима 
из области математике или примењене мате-
матике (са положеним испитом из предмета 
геометрија или основи геометрије) или двопре-
дметне наставе математике и физика односно 
математике и информатике; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, није осуђивано правос-
нажном 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 родоскврнуће, 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторско понашање;има држављанство 
Републике Србије, зна српски језик и језик на 
коме се изводи образовно васпитни рад мађар-
ски језик. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети:кратку 
биографију, попуњен и одштампани формулар 
на интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја- пријавни форму-
лар, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова од којих 
најмање шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом бодова (оригинал или оверена фото-
копија потврде- уверење одговарајуће висо-
кошколске 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 посе-
дују, 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 фото-
копија) али не старија од 6 месеци; доказ о 
познавању језика на коме се изводи образовно 
васпитни рад у складу са чланом 141. став 7. 
Закона, доказује се стеченим средњим, вишим, 
или високим образовањем на језику на коме се 
остварује образовно васпитни рад или положе-
ним испитом из тог језика по програму одго-
варајуће високо школске установе; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија) али не старије од шест месеци; 
доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима канди-
дат доставља пре закључења уговора о раду, 
конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор, избор врши у складу са Законом 
о основама система образовања и васпитања. 
У поступку одлучивања о избору кандидата, 
кандидати који уђу у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за запошљавање. Пријаву доставити лично 

или слати на адресу: Основна школа „Никола 
Ђурковић” Фекетић, Братства бб, 24323 Феке-
тић. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. 

Психолог установе 

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), кан-
дидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139. и 140. и 142. Закона о основама 
система образовања и васпитања („ Сл. гласник 
РС” 88/17, 27/18 и 10/19) и члана 6. Правил-
ника 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 и 13/18) и члана 30. Правилника о 
систематизацији послова у ОШ „ Никола Ђур-
ковић” Фекетић, да има одговарајуће образо-
вање, у складу са чланом 140. Закона (односно) 
1)на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије или 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне односно стру-
чне области за одговарајући предмет односно 
групу предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне односно струч-
не области или области педагошких наука; и 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. г) 
и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника васпитача и стручних 
сарадника и то: професор психологије, дипло-
мирани психолог општи смер или смер школ-
ске психологије, дипломирани школски, психо-
лог-педагог, дипломирани школско -клинички 
психолог, дипломирани психолог, мастер пси-
холог, дипломирани психолог мастер, да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, није осуђивано пра-
воснажном 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 родоскврнуће, 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторско понашање; има држављанство 
Републике Србије, зна српски језик и језик на 
коме се изводи образовно васпитни рад мађар-
ски језик. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: кратку 
биографију, попуњен и одштампани формулар 
на интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја- пријавни форму-
лар, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова од којих 
најмање шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом бодова (оригинал или оверена фото-
копија потврде- уверење одговарајуће висо-
кошколске установе о броју остварених бодова, 
односно положеним испитима из психологије 
и педагогије или оверена копија уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту 



   |  Број 883 | 27.05.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs280 

Наука и образовање

за лиценцу) за оне који ово образовање посе-
дују, 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 прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу; доказ из казнене евиденције 
МУП-а - од надлежне полицијске управе, уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија) али не старија од 6 месеци; доказ 
о познавању језика на коме се изводи обра-
зовно васпитни рад у складу са чланом 141. 
став 7. Закона, доказује се стеченим средњим, 
вишим, или високим образовањем на језику на 
коме се остварује образовно васпитни рад или 
положеним испитом из тог језика по програму 
одговарајуће високо школске установе - срп-
ски и мађарски језик; извод из матичне књи-
ге 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, конкурс спрово-
ди конкурсна комисија коју именује директор, 
избор врши у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања. У поступку 
одлучивања о избору кандидата, кандидати 
који уђу у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за запо-
шљавање. Пријаву доставити лично или слати 
на адресу: Основна школа „Никола Ђурковић” 
Фекетић, Братства бб, 24323 Фекетић. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. 

ПУ „ПЕТАР ПАН”
24322 Ловћенац, 13. јули 8. 

тел. 024/4735-061

Васпитача, за рад у одељењима где 
се настава одвија на мађарском 

наставном језику
3 извршиоца

Васпитача

Педагог

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање 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 систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017 и 27/2018 – др. Закони, 10/2019 
и 6/2020) и то:да има одговарајуће образо-
вање, у складу са чланом 140. Закона, однос-
но: 1)на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије или 
специјалистичке академске студије) и то: а) 
студије другог степена из научне односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне односно струч-
не области или области педагошких наука. 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
Године. Изузетно, васпитач јесте и лице са сте-
ченим одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академске 
студије, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем., да има пси-

хичку, 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање, злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторско понашање, да 
има држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад - мађарски језик. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат под-
носи: попуњен и одштампан формулар на 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја - пријавни форму-
лар, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова од којих 
најмање шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом бодова (оригинал или оверена фотокопија 
потврде- уверење одговарајуће високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из психологије и педаго-
гије 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. доз-
вољава да је ово образовање наставник обаве-
зан 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 поли-
цијске управе, уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија) не старија од 
6 месеци; доказ о познавању српског и мађар-
ског језика, на којем остварује образовно-вас-
питни рад (диплома, односно уверење о стече-
ном високом образовању, уколико је на српском 
језику, уједно је и доказ да кандидат зна српски 
језик, у супротном је потребно доставити овере-
ну 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 мађар-
ски језик)., извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија) не старији 
од шест месеци; доказ да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду, Пријаве са потребном докумен-
тацијом доставити лично или слати са назнаком 
„ Конкурс за васпитача „, на адресу: Предшкол-
ска установа „ Петар Пан „ Мали Иђош, 24322 
Ловћенац 13. јули број 8. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. За све информације можете позва-
ти број телефона 024/4735-061. Текст конкурса 
ће бити објављен у листу „Послови” Национал-
не службе за запошљавање.

ОШ „МАЈШАНСКИ ПУТ”
24000 Суботица, Мајшански пут 87. 

Наставник математике на српском 
наставном језику

Наставник математике на мађарском 
наставном језику

Наставник технике и технологије 
на српском и мађарском наставном 

језику

Наставник физике на српском и 
мађарском наставном језику

Наставник музичке културе на 
српском и мађарском наставном 

језику

Наставник информатике и 
рачунарства на српском и мађарском 

наставном језику

УСЛОВИ: услови за сва радна места: кандидат 
треба да: има одговарајуће образовање про-
писано чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/17, 27/2018-др. закон и 6/20), и Правилни-
ком 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, 11/20162/2017, 
3/2017, 13/18, 11/19 и 2/20); има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно 
вапитни рад (мађарски језик). 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да приложи: радну 
биографију (обавезно навести контакт податке: 
мејл и број телефона), оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, оригинал или оверену фотокопију 
Уверења о држављанству Републике Србије, 
оригинал или оверену фотокопију Уверења 
из казнене евиденције, надлежне полицијске 
управе, да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела из чл. 139. став 1. тач-
ка 3. Закона о основама система образовања и 
васпитања -не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверену фотокопију доказа о испуњености 
услова из члана 147. став 7 Закона о основама 
система образовања и васпитања (знање срп-
ског односно мађарског језика), док кандидат 
који је одговарајуће образовање стекао на срп-
ском језику испуњеност овог услова доказује 
дипломом о стеченом образовању (самим при-
лагањем дипломе доказао је испуњеност овог 
услова), попуњен и одштампан формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања и 
васпитања, који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (www.mpn.gov.rs). Настав-
ник мора да има и образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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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 Европс-
ким системом преноса бодова. Наведено обра-
зовање наставник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Сматра се да наставник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, има горе наведено образо-
вање (члан 142. ЗОСОВ). Лекарско уверење да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима кан-
дидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Психолошку процену способности кандидата за 
рад са децом и ученицима извршиће надлеж-
на служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака. 

Секретар школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања: да има одго-
варајуће образовање :Кандидат треба да има 
одговарајуће образовање прописано чланом 
132. став 2) у вези са чланом 140. став 1) Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/2018 - др. 
закони и 6/20: даље Закон), да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије;да зна 
српски језик 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да приложи: радну 
биографију, оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
оригинал или оверену фотокопију Уверења о 
држављанству Републике Србије, оригинал или 
оверену фотокопију Уверења из казнене еви-
денције, надлежне полицијске управе да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела из чл. 139. став 1. тачка 3. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања - не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверену фотокопију доказа о знању српског 
језика - доказ је у обавези да достави канди-
дат који одговарајуће образовање није стекао 
на српском језику, док кандидат који је одго-
варајуће образовање стекао на српском језику 
испуњеност овог услова доказује дипломом о 
стеченом образовању, попуњен и одштампан 
формулар за пријем у радни однос у устано-
ви образовања и васпитања, који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs). Лекарско уверење да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима кандидат подно-
си пре закључења уговора о раду. Психолош-
ку процену способности кандидата за рад са 
децом и ученицима извршиће надлежна служ-
ба за запошљавање применом стандардизова-
них поступака. Копије доказа које се подносе 
при конкурисању морају да буду оверене од 
стране надлежног органа, у супротном, се неће 
узети у разматрање. Конкурс траје 8 дана од 

дана објављивања у листу Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Неблаговремене, 
непотпуне, као и пријаве послате путем мејла 
се неће разматрати. Пријаве слати поштом на 
адресу: ОШ „Мајшански пут”Суботица, Мајшан-
ски пут бр. 87, 24000 Суботица. На коверти оба-
везно назначити на које радно место се конку-
рише. 

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА  
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

24300 Бачка Топола, Зорана Ђинђића 12 
тел. 024/711-934

e-meail: gimnazijabt@mts.rs

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Завршена основна школа. 

Професор филозофије
са 91% радног ангажовања,  

са познавањем оба наставна језика 
српског и мађарског

УСЛОВИ: Професор филозофије, односно 
дипломирани филозоф; Мастер филозоф;На-
ставу и друге облике образовно-васпитног рада 
за предмет Филозофије може да изводи и: Про-
фесор филозофије и социологије. 

Професор физике
са 70% радног ангажовања,  

са познавањем оба наставна језика 
српског и мађарског

УСЛОВИ: професор физике;дипломирани астро-
физичар;дипломирани физичар;дипломира-
ни физичар за општу физику; дипломирани 
физичар за примењену физику; дипломирани 
физичар – информатичар; професор физике за 
средњу школу; дипломирани физичар-истра-
живач; дипломирани физичар за теорију и екс-
перименталну физику; дипломирани физичар 
за примењену физику и информатику; дипло-
мирани физичар - професор физике - мастер; 
дипломирани физичар-теоријска и експеримен-
тална физика - мастер; дипломирани физичар- 
примењена и компијутерска физика - мастер; 
дипломирани физичар- мастер; дипломирани 
професор физике - мастер; дипломирани физи-
чар- мастер физике - метерологије; дипломи-
рани физичар – мастер физике – астрономије;-
дипломирани физичар – мастер медицинске 
физике;мастер физичар; наставу и друге обли-
ке образовно-васпитног рада за предмет фило-
зофије може да изводи и: дипломирани астро-
ном, астрофизички смер. 

УСЛОВИ: На горе наведена радна места могу 
бити примљени кандидати који испуњавају сле-
деће услове: Да је држављанин Р Србије, да је 
пунолетно лице, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима – за наставнике и стручне сараднике, 
да има одговарајуће образовање, прописану 
стручну спрему, да није осуђивано за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 
три месеца затвора и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у скалду са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да поднесу :кратку биографију, попуњен 

формулар за пријем у радни однос у установи 
образовања и васпитања доступан на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, уверење 
о неосуђиваности, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених. Кандидат 
мора да има доказ о завршеној школи на српс-
ком наставном језику. Директор доноси одлуку 
о избору извршилаца у року од 30 дана од дана 
истека рока за подношење пријава на конкурс. 
Пријаве на конкурс слати на адресу: Гимназија 
и економска школа „Доситеј Обрадовић” 24300 
Бачка Топола, Трг Зорана Ђинђића 12, Тел. 
024/711-934 маил: gimnazijabt@mts.rs Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремено 
приспеле пријаве неће се узети у разматрање

ОСНОВНА ШКОЛА „СЕЧЕЊИ 
ИШТВАН”

24000 Суботица, Карађорђев пут 94. 

Наставник енглеског језика на 
српском наставном језику

Наставник немачког језика на 
српском и на мађарском наставном 
језику у првом и у другом циклусу

Наставник мађарског језика на 
мађарском наставном језику

Наставник српског као нематерњег 
језика на мађарском наставном 

језику у првом циклусу

Наставник математике на српском 
наставном језику

2 извршиоца

Наставник математике на мађарском 
наставном језику

2 извршиоца

Психолог на мађарском језику

Наставник географије на мађарском 
и на српском наставном језику

Наставник разредне наставе на 
српском наставном језику

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: за сва радна места: у радни однос у 
установи може да буде примљено лице, под 
условима прописаним чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и 
то ако:1) има одговарајуће образовање;2) има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима;3) није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање;4) има држављанство Републике 
Србије;5) зна српски језик и језик на којем ост-
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Наука и образовање

варује образовно-васпитни рад. Услови из ста-
ва 1. овог члана доказују се приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова из става 1. тач. 
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) овог 
члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Наставник мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом прено-
са бодова. Наставник који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има напред наведе-
но образовање. Образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина настав-
ник је обавезан да стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу. На основу члана 141 став 7 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, посло-
ве наставника и стручног сарадника може да 
обавља лице које је стекло средње, више или 
високо образовање на језику на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад или је поло-
жило испит из тог језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложи-
ти:биографију, попуњен пријавни формулар 
на званичној страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја www.
mpn.gov.rs оригинал или оверену фотокопија 
дипломе, оригинал или оверену фотокопију 
документа којим се доказује савладан про-
грам обуке за педагошког асистента (увод-
ни модул), уверење из казнене евиденције 
МУП-а о некажњавању, доказ о знању језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
у складу са чланом 141. став 7. Закона (да је 
стекло средње, више или високо образовање 
на језику на коме се остварује образовно-вас-
питни рад или је положио испит из тог језика 
по програму високошколске установе), доказ о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них. Кандидати чије су пријаве благовремене, 
потпуне и уз које су приложени сви докази и 
који испуњавању услове за оглашено радно 
место, упућују се на проверу психофизичких 
способности кандидата за рад са децом и уче-
ницима, коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени на контакт адресу у својим прија-
вама. Разговор са кандидатима ће се обавити 
у просторијама ОШ „ Сечењи Иштван „ у Субо-
тици, Карађорђев пут 94, с тим што ће кан-
дидати о датуму и времену бити обавештени 
на контакт телефон који су навели у својим 
пријавама. У складу са чланом 155. став 7. 
Закона, установа у поступку избора педагош-
ког асистента прибавља мишљење надлеж-
ног органа јединице локалне самоуправе. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима изабрани кандидат подноси пре 
закључивања уговора о раду. Пријаве са 
потребном документацијом слати искључиво 
поштом (не мејлом) на адресу школе, са наз-
наком: „За конкурс” а на коверти назначити на 
које радно место се конкурише. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Одлука о избору канди-
дата биће донета у року од 30 дана од дана 
истека рока за подношење пријава, о чему ће 
бити обавештени сви кандидати, у складу са 
Законом. Контакт телефон: 024/ 525-799, Гор-
дана Поњаушић, секретар школе. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СЕЧЕЊИ ИШТВАН”

24000 Суботица, Карађорђев пут 94. 

Наставник мађарског језика и 
књижевности

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 
до повратка запослене са послова 

директора школе, а најдуже до 4. 2. 
2024. године, за рад у одељењима на 

мађарском наставном језику

Наставник енглеског језика у првом 
циклусу основног образовања и 

васпитања
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: за сва радна места: у радни однос у 
установи може да буде примљено лице, под 
условима прописаним чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и 
то ако: 1) има одговарајуће образовање; 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање;4) 
има држављанство Републике Србије;5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из става 1. овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности 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. Наставник мора да 
има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Наставник који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има напред наведено 
образовање. Образовање из психолошких, педа-
гошких 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. На осно-
ву члана 141 став 7 Закона о основама система 
образовања и васпитања, послове наставника и 
стручног сарадника може да обавља лице које је 
стекло средње, више или високо образовање на 
језику на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад или је положило испит из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске установе. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: 
биографију, попуњен пријавни формулар на 
званичној страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја www.mpn.gov.
rs оригинал или оверену фотокопија дипломе, 
оригинал или оверену фотокопију документа 
којим се доказује савладан програм обуке за 

педагошког асистента (уводни модул), уверење 
из казнене евиденције МУП-а о некажњавању, 
доказ о знању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад у складу са чланом 141. 
став 7. Закона (да је стекло средње, више или 
високо образовање на језику на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад или је положио 
испит из тог језика по програму високошкол-
ске установе), доказ о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених. Кандидати чије су 
пријаве благовремене, потпуне и уз које су при-
ложени сви докази и који испуњавању услове 
за оглашено радно место, упућују се на про-
веру психофизичких способности кандидата за 
рад са децом и ученицима, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, о чему ће учесни-
ци конкурса бити обавештени на контакт адре-
су у својим пријавама. Разговор са кандидати-
ма ће се обавити у просторијама ОШ „ Сечењи 
Иштван „ у Суботици, Карађорђев пут 94, с тим 
што ће кандидати о датуму и времену бити оба-
вештени на контакт телефон који су навели у 
својим пријавама. У складу са чланом 155. став 
7. Закона, установа у поступку избора педагош-
ког асистента прибавља мишљење надлежног 
органа јединице локалне самоуправе. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима иза-
брани кандидат подноси пре закључивања уго-
вора о раду. Пријаве са потребном документа-
цијом слати искључиво поштом (не мејлом) на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс” а на 
коверти назначити на које радно место се кон-
курише. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање. Одлука 
о избору кандидата биће донета у року од 30 
дана од дана истека рока за подношење прија-
ва, о чему ће бити обавештени сви кандидати, у 
складу са Законом. Контакт телефон: 024/ 525-
799, Гордана Поњаушић, секретар школе. 

ООШ „АДИ ЕНДРЕ”
24321 Мали Иђош, Главна 27

Наставник физичког васпитања за 
наставу на мађарском наставном 

језику

УСЛОВИ: За наставника физичког васпитања - 
одговарајуће високо образовање: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, уз услов да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и да поседује 
степен и врсту образовања према Правилни-
ку 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). Затим, знање 
мађарског језика и образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина, 
односно положен стручни испит или испит за 
лиценцу наставника (Закон сходно члану 142. 
став 2. дозвољава да је ово образовање настав-
ник обавезан да стекне у року од једне, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос). 
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Наука и образовање

Наставник географије
са непуним радним временом од 80% 

заступљености за наставу на мађарском 
наставном језику

УСЛОВИ: За наставника географије - одгова-
рајуће високо образовање: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, уз услов да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и да поседује 
степен и врсту образовања према Правилни-
ку 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). Затим, знање 
мађарског језика и образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина, 
односно положен стручни испит или испит за 
лиценцу наставника (Закон сходно члану 142. 
став 2. дозвољава да је ово образовање настав-
ник обавезан да стекне у року од једне, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос). 

Чистачица
са непуним радним временом од 90% 

заступљености

УСЛОВИ: Први степен стручне спреме, односно 
завршена основна школа. 

ОСТАЛО услови за сва радна места: на осно-
ву члана 139. закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019), у радни 
однос у установи може да буде примљено лице 
ако:има одговарајуће образовање, има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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-вас-
питни рад (мађарски језик). Кандидат је дужан 
да приложи следеће документе: Попуњен 
пријавни формулар са интернет сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(www.mpn.gov.rs са подацима за контактирање 
кандидата, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању;уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о неосуђиваности (ори-
гинал или оверену фотокопију, прибавља се 
у надлежној полицијској управи према месту 
пребивалишта); доказ о испуњености услова 
из члана 141. став 7. Закона (знање српског, 
односно мађарског језика); доказ о испуње-
ности услова из члана 142. Закона (образовање 

из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина, односно положен стручни испит или 
испит за лиценцу наставника), Закон сходно 
члану 142. став 2. дозвољава да је ово обра-
зовање наставник обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос; лекарско уверење, којим се 
доказује психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима (доста-
виће изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду). 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) 
прописани су степен и врста образовања 
наставника и стручних сарадника, а исти се 
може преузети на интернет страници ООШ „Ади 
Ендре” из Малог Иђоша: www.adyskola.edu.rs 
(општи интерес – документи). Место рада: ООШ 
„Ади Ендре”, Мали Иђош, улица Главна 27. Рок 
за подношење пријава: 8 (осам) дана од дана 
објављивања огласа/конкурса у листу „Посло-
ви”. Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Милорад Илић, 024/4730-664. Адреса 
на коју се подносе пријаве: ООШ „Ади Ендре”, 
улица Главна бр. 27, 24321 Мали Иђош (поштом 
или лично – у секретаријату школе). Конкурс 
за пријем у радни однос спроводи Конкурсна 
комисија коју ће директор именовати посеб-
ним решењем. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у обзир. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН МИКИЋ”
24000 Суботица, Саве Ковачевића 16 

Наставник математике  
на мађарском језику

са 88% од пуног радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чла-
ном 24. став 1. Закона о раду („Сл. гласник РС”, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - 
аутентично тумачење), за пријем у радни однос 
кандидат треба да испуњава следеће услове 
прописане чланом 139. и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и чл. 
3 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 и 13/2018 и 11/2019) и то: 1) има 
одговарајуће образовање - да има одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: 1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; 2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педгош-
ких наука на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице које је стекло образовање на сту-
дијама другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, стручне области или области педагош-
ких наука, мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. На основу Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-

ка у основној школи, наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада математике може да 
изводи - професор математике, - дипломирани 
математичар, - дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, - дипломира-
ни математичар за рачунарство и информатику, 
- дипломирани математичар - информатичар, - 
професор математике и рачунарства, - дипло-
мирани математичар за математику економије, 
- професор информатике - математике, - дипло-
мирани математичар - астроном, - дипломирани 
математичар - примењена математика, - дипло-
мирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
- дипломирани информатичар, - мастер мате-
матичар, - мастер професор математике, - мас-
тер професор математике и физике, - мастер 
професор математике и информатике, - мастер 
професор физике и математике, - мастер про-
фесор информатике и математике, - дипломи-
рани професор математике-мастер, - дипло-
мирани математичар - мастер, - дипломирани 
инжењер математике - мастер (са изборним 
предметом Основи геометрије), - дипломирани 
математичар - професор математике, - дипло-
мирани математичар - теоријска математика, 
- дипломирани инжењер математике (са избор-
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. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломира-
ни-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 мате-
матике и информатике. 2) психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Услови из става 
1. овог члана доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Дока-
зи 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. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да достави:попуњен пријавни формулар 
који се налази на сајту Министарства просве-
те, науке и технолошког развија Републике 
Србије; доказ да поседује одговарајуће обра-
зовање – оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању (у овом случају 
о завршеном основном образовању), оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије, извод из матичне књи-
ге рођених или оверену фотокопију, оригинал 
или оверену фотокопију уверења из казнене 
евиденције да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 



   |  Број 883 | 27.05.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs284 

Наука и образовање

насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, доказ 
о знању језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи се доставља уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том 
језику. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да достави своју професионалну биографију. 
Психолошку процену способности кандидата за 
рад са децом и ученицима извршиће Национал-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Пре закључења 
Уговора о раду кандидат треба да прибави уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима. Избор 
се врши у складу са Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
У складуса чланом 154. став 2. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Кан-
дидати који уђу у ужи избор биће позвани на 
разговор. Пријаве на конкурс слати на адресу 
школе: ОШ „Јован Микић” Суботица, Саве Кова-
чевића 16, Суботица. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН МИКИЋ”“
24000 Суботица, Саве Ковачевића 16. 

Одлука о продужењу рока за пријаву кандидата 
на конкурс. Продужава се рок за пријаву канди-
дата на конкурс бр. 06-1-7/2020 од 26. 02. 2020. 
године објављену у публикацији „Послови” бр. 
872, дана 11. 03. 2020. године, за 30 дана од 
дана престанка ванредног стања, односно до 6 
јуна 2020 године. Продужетак рока се односи 
на два огласа које је ОШ „Јован Микич” обја-
вила у листу „Послови” бр 872 од 11. 03. 2020., 
а то су конкурси за следеће радно место: Чис-
тачица-помоћно техничко особље, за рад на 
неодређено време, са пуним радним време-
ном-број извршилаца два. Услови конкурса 
су исти који су објављени у листу „Послови” 
бр 872 од 11. 03. 2020. године. Одлука ступа 
на снагу даном доношења и биће објавље-
на у листу „Послови”. Образложење: Дана12. 
05. 2020. године ОШ „Јован Микић” добила је 
Инструкције Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја о конкурсима објавље-
ним пре или утоку ванредног стања бр. 610-00-
326/2020-04. 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. године, а све у складу са Уредбом о при-
мени 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 конкурс.

ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„НАТА ЈЕЛИЧИЋ“

Наставник немачког језика

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 „Ната Јеличић” Шабац, објављен 
дана 18. 03. 2020. године у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање, Филијала у 
Шапцу „Послови”, за пријем у радни однос на 
неодређено време, за радно место: наставник 
немачког језика са пуним радним временом 
(100%), за рад у матичној школи у Шапцу. 

2. Рок за подношење пријава на конкурс из тач-
ке 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. 

ОШ „СВЕТИ САВА”
Шабац, Драгише Пењина 31

Медицински техничар у посебним 
условима

УСЛОВИ: 1. средња стручна спрема (IV степен) 
- медицинска сестра-техничар -општи смер, 2. 
психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да кандидат има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; 6. да има 
положен стручни испит. 

ОСТАЛО: Рок за доставу пријава је осам дана 
од дана објављивања конкурса. Кандидати су 
дужни да доставе оверену фотокопију дипломе, 
уверење о држављанству и извод из МК рође-
них, доказ да је кандидат стекао образовање на 
језику на коме се обавља образовно-васпитни 
рад ако образовање није стечено на том језику, 
уверење о некажњавању, уверење о положеном 
стручном испиту, пријавни формулар (са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја), кратку биогра-
фију. Доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду (лекарско уверење). 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве слати на адресу: ОШ „Све-
ти Сава”, Драгише Пењина 31, Шабац. Контакт 
телефон: 015/341-129. Напомена: У вези са 
дописом Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја број:610-00-326/2020-04 од 12. 
05. 2020. године, конкурс се продужава до 06. 
јуна 2020. године. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЖИКА ПОПОВИЋ”

15225 Владимирци, Светог Саве бб

Наставник физичког васпитања
са 80% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава услове предвиђене 
чланом 139. и 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Кандидати морају 
да имају одговарајуће образовање предвиђено 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чланом 139. и 140. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС” број 88/17, 27/18, 10/19, 6/20): 
Услови из чл. 139. Закона: 1) да имају одгова-
рајуће образовање (у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи) 2) да 
имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (доказ се 
доставља при закључењу уговора о раду); 3) 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да имају држављанство 
Републике Србије; 5) да знају српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе: 
Радну биографију; Попуњен пријавни форму-
лар доступан на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; Оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању (кандидати који су завршили 
студије другог степена, достављају и диплому 
са основних студија); Уверење о неосуђивансти 
(оргинал или оверену фотокопију), не старије 
од 6 месеци; Уверење о држављанству (оргинал 
или оверену фотокопију), не старије од 6 месе-
ци; 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. Конкурсна комисија 
коју именује директор за спровођење конкурса 
утврдиће испуњеност услова за пријем у радни 
однос кандидата из члана 139. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати који су изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма 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 раз-
говора. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријавни формулар са потребном 
документацијом доставити на адресу: Основ-
на школа „Жика Поповић” Владимирци, Све-
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тог Саве бб, 15225 Владимирци, или доставити 
лично на наведену адресу. Све информације 
могу се добити на телефон 015/513-134 сваким 
даном од 8-12 часова. имејл: oszikapopovicvl@
gmail.com. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЖИКА 
ПОПОВИЋ”

15225 Владимирци, Светог Саве бб 

Обавештење о продужењу рока за подношење 
пријава на конкурс

На основу Инструкције Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, Број: 610-
00-326/2020-04 од 12. 05. 2020. године, о кон-
курсима објављеним пре или у току ванредног 
стања, дајемо следеће обавештење: Продужа-
ва се рок за подношење пријава на конкурс 
Основне школе „Жика Поповић” Владимирци, 
објављен дана 18. 03. . 2020. године у публика-
цији„Послови”број 873, за пријем у радни однос 
на неодређено време, за радна места: настав-
ник ликовне културе са 85% радног времена 
у матичној школи у Владимирцима и издвоје-
ном одељењу у Белотићу, наставник енглеског 
језика са 80% радног времена у издвојеним 
одељењима у Вукошићу, Јаловику и Каони, 
наставник математике са 88% радног времена 
у издвојеном одељењу у Белотићу и наставник 
математике са пуним радним временом у матич-
ној школи у Владимирцима 
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. У Владимирцима 15. 05. 
2020. године.

Наставник ликовне културе
у матичној школи у Владимирцима и 
издвојеном одељењу у Белотићу, са 

85% радног времена

Наставник енглеског језика
у издвојеним одељењима у Вукошићу, 

Каони и Јаловику, са 80% радног 
времена

Наставник математике
у издвојеном одељењу у Белотићу, са 

88% радног времена

Наставник математике у матичној 
школи

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139. и 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” број 88/17, 27/18 и 10/19, 
6/20): Услови из чл. 139. Закона: 1) да имају 
одговарајуће образовање (у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи) 2) 
да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (доказ се 
доставља при закључењу уговора о раду); 3) 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да имају држављанство 

Републике Србије; 5) да знају српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати су дужни да доставе: радну 
биографију, попуњен пријавни формулар дос-
тупан на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању (кандидати који су завршили сту-
дије другог степена, достављају и диплому са 
основних студија); уверење о неосуђивансти 
(оригинал или оверену фотокопију), не старије 
од 6 месеци; уверење о држављанству (ориги-
нал или оверену фотокопију), не старије од 6 
месеци; извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију). Кандидат који 
није стекао образовање на српском језику дос-
тавља доказ о знању српског језика на коме се 
изводи образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Конкурсна комисија коју именује 
директор за спровођење конкурса утврдиће 
испуњеност услова за пријем у радни однос 
кандидата из члана 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, у року од 8 дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
на неодређено време у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене, 
након чега ће обавити разговор са кандидатима 
са листе. Решење о избору кандидата комисија 
доноси у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора. Пријаве слати на адресу школе, 
Основна школа „Жика Поповић” Владимирци”, 
Светог Саве бб, Владимирци или предати непо-
средно у сектретаријату школе, у коверти са 
назнаком „Конкурс за пријем у радни однос”у 
року назначеном у обавештењу. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Све информације могу се добити на телефон 
015/513-134 сваким даном од 8-12 часова

ОШ „ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ”
15355 Црна Бара, Миодрага Петровића 54

тел. 015/438-260

Стручни сарадник - педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише на наведено 
радно место треба да испуњава услове из чла-
на 139. и члана 140. и 142. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019 
и 6/2020) као и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС- Просвет-
ни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019). Члан 139. Закона о основама систе-
ма 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 психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународ-

ним 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 срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из става 1. овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1. тач. 1), 3)-5) овог чла-
на саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из става 1. тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Чланом 140. став 
1. и 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања прописано је наставник, васпитач 
и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 
1) подтачка (2) овог члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. У складу са чл. 142. 
Закона, кандидат мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у 
тку студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Степен и 
врста образовања морају бити у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19) за рад на радном месту стручног 
сарадника – педагога. 

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: 
1. доказ да поседује одговарајуће образовање 
(оверену фотокопију дипломе или уверења), 2. 
да је држављанин Републике Србије (уверење 
о држављанству РС не старије од шест месеци 
- оригинал или оверена фотокопија). 3. доказ 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (уверење из МУП-а- не 
старије од шест месеци - оригинал или оверена 
фотокопија) 4. доказ да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад, 
односно српски језик (диплома издата и стече-
на 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 способ-
ност 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 
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услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Школа није у 
обавези да враћа конкурсну документацију. У 
складу са чланом 155. став 1. и 2. у вези са 
чланом 154. став 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом 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 о кандидату (име и презиме, адре-
са 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 на 
адресу: ОШ „Јанко Веселиновић”, Црна Бара, 
Улица Миодрага Петровића 54, 15355 Црна 
Бара, телефон 015/438-260. 

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА”
15359 Дубље, Ђенерала Драже Михајловића 8 

тел. 015/440-005

Стручни сарадник - педагог
50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише на наве-
дено радно место треба да испуњава услове 
из члана 139, 140. и 142. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. Закони, 
10/2019 и 6/2020) као и Правилника о степе-
ну 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). Члан 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања пропи-
сује услове за пријем у радни однос, однос-
но да у радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако: 1) има одговарајуће образо-
вање; 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) 
није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављан-
ство 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 закљу-
чења уговора о раду. Чланом 140. став 1. и 
2. Закона о основама система образовања и 
васпитања прописано је наставник, васпитач 
и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-

дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање 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 одго-
варајући предмет, односно групу предмета. У 
складу са чл. 142. Закона, кандидат мора да 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Степен и врста обра-
зовања морају бити у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник”, број 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19) за рад на радном месту струч-
ног сарадника - педагога. 

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: 
1. доказ да поседује одговарајуће образовање 
(оверену фотокопију дипломе или уверења), 2. 
да је држављанин Републике Србије (уверење 
о држављанству РС не старије од шест месеци 
- оригинал или оверена фотокопија). 3. доказ 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (уверење из МУП-а- не 
старије од шест месеци - оригинал или оверена 
фотокопија) 4. доказ да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад, 
односно српски језик (диплома издата и стече-
на 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 способ-
ност 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 155. став 1. и 2. у вези са 
чланом 154. став 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом 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 о кандидату (име и презиме, адре-
са 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 
на адресу: ОШ „Никола Тесла”, Дубље, Улица 
Ђенерала Драже Михајловића 8, 15359 Дубље, 
телефон 015/440-005. 

МАЧВАНСКА СРЕДЊА ШКОЛА
Богатић

Наставник математике

Наставник саобраћајне групе 
предмета

Наставник у области куварства
2 извршиоца

Наставник у области куварства
70% радног времена

Чистачица
2 извршиоца

Наставник физичког васпитања

Домар

Наставник српског језика
72,22% радног времена

УСЛОВИ: Члан 139 ЗОСОВ, 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 правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лицаили родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела 
изгрупе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Услови из става 1 овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1 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. способност за рад 
са децом и ученицима (доказ се подноси пре 
закључења уговора о раду); да није осуђиван у 
смислу члана 139 став 1 тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- други закони, 10/2019 и 6/20); да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (кандидати који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику не 
подносе овај доказ). Кандидати су дужни да уз 
пријаву на конкурс поднесу: кратку биогра-
фију;одштампан и попуњен формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и васпи-
тања (доступан на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја);оверена фотокопија дипломе о 
стеченој стручној спреми; уверење о неосуђи-
ваности (да лице није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 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 
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правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање)- доказ: 
уверење из МУП-а, оригинал или оверена фото-
копија, не старије од шест месеци; уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена фотокопија, која није старија од 6 
месеци); оверена фотокопија уверења о поло-
женом стручном испиту односно положеном 
испиту за лиценцу - уколико је кандидат посе-
дује; лице које нема положен испит за лиценцу 
може да обавља послове наставника без лицен-
це, најдуже две године од дана заснивања рад-
ног односа у установи; доказ о познавању срп-
с к о г  ј е з и к а  н а  к о ј е м  с е  о с т в а р у ј е 
образовно-васпитни рад подноси кандидат који 
није стекао диплому на српском језику, а доказ 
о томе треба да буде издат од стране високош-
колске установе надлежне за издавање таквих 
документа (ова тачка је у вези са знањем српс-
ког језика и језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад). Докази које кандидат при-
лаже могу да буду у оригиналу или фотокопији, 
која је оверена код јавног бележника (изузетно 
у градовима и општинама у којима нису имено-
вани јавни бележници, приложене фотокопије 
докумената могу да буду оверене у судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
судова односно општинским управама као пове-
рени посао). Пријаве се достављају у секрета-
ријат у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, лично, радним данима од 9 до 15 
часова или путем поште на адресу „Мачванска 
средња школа” Богатић, Јанка Веселиновића 
број 1, 15350 Богатић. Непотпуне, неблаговре-
мене и неразумљиве пријаве неће се узимати у 
разматрање. Контакт телефон секретаријата 
школе: 015/7786-202. Одговарајуће образовање 
за радно место наставник математике са 100% 
радног времена према правилнику о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама („Сл. гласник РС - просвет-
ни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - 
испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019) је сле-
деће: математика: (1) професор математике; 
(2) дипломирани математичар; (3) дипломира-
ни математичар за теоријску математику и при-
мене; (4) дипломирани математичар за рачу-
нарство и информатику; (5) дипломирани 
математичар - информатичар; (6) дипломирани 
математичар - професор математике; (7) дипло-
мирани математичар за математику економије; 
(8) професор математике - теоријско усмерење; 
(9) професор математике - теоријски смер; (10) 
професор математике и рачунарства; (11) про-
фесор информатике - математике; (12) профе-
сор хемије - математике; (13) професор  
географије - математике; (14) професор физике 
- математике; (15) професор биологије - мате-
матике; (16) дипломирани математичар - астро-
ном; (17) дипломирани математичар - теоријска 
математика; (18) дипломирани математичар - 
примењена математика; (19) дипломирани 
математичар - математика финансија; (20) 
дипломирани инжењер математике (са избор-
ним предметом Основи геометрије); (21) дипло-
мирани информатичар; (22) дипломирани про-
фесор математике - мастер; (23) дипломирани 
математичар - мастер; (24) мастер математи-
чар; (25) мастер професор математике. Лице из 
тачке 13) овог члана које је стекло академско 
звање мастер мора имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским про-
грамима Математика или Примењена математи-
ка (са положеним испитом из предмета Гео-
метрија или Основи геометрије). Одговарајуће 
образовање за радно место наставник српског 
језика и књижевности са 72,22% радног време-
на, према правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предме-
та, 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) је следеће: (1) про-
фесор, односно дипломирани филолог за срп-
скохрватски језик и југословенску књижевност; 
(2) професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и српскохрватски 
језик; (3) професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и општу 
књижевност; (4) професор српског језика и срп-
ске књижевности; (5) професор српскохрват-
ског језика са јужнословенским језицима; (6) 
професор југословенске књижевности и српског 
језика; (7) професор југословенске књижев-
ности са страним језиком; (8) професор српског 
језика и књижевности; (9) професор српске 
књижевности и језика; (10) професор српске 
књижевности и језика са општом књижевно-
шћу; (11) професор југословенских књижев-
ности; (12) дипломирани филолог за књижев-
ност и српски језик; (13) дипломирани филолог 
за српски језик и књижевност; (14) дипломира-
ни филолог српског језика са јужнословенским 
језицима; (15) мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програми: Српски језик; 
Српски језик и књижевност; Српска књижев-
ност; Српска књижевност и језик; Српска књи-
жевност и језик са општом књижевношћу; Срп-
ска филологија: српски језик и лингвистика; 
Српска филологија: српски језик и књижевност; 
Филологија, модули: Српски језик и Српски 
језик и компаративна књижевност; Компаратив-
на књижевност са теоријом књижевности); (16) 
мастер филолог (студијски програми: Српски 
језик; Српски језик и књижевност; Српска књи-
жевност; 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); (17) мастер 
професор књижевности и језика (србиста); (18) 
мастер професор књижевности и језика - ком-
паратиста; (19) мастер професор предметне 
наставе. Лице из тачке 1) овог члана које је 
стекло академско звање мастер мора имати 
претходно завршене основне академске студије 
на студијским програмима Српски језик и књи-
жевност; Српска књижевност и језик; Српска 
књижевност и језик са компаратистиком; Срп-
ска филологија: српски језик и књижевност; 
Србистика. Одговарајуће образовање за радно 
место наставник физичког васпитања са 100% 
радног времена, према правилнику о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - 
испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019) је сле-
деће: (1) професор физичког васпитања; (2) 
дипломирани педагог физичке културе; (3) про-
фесор физичке културе; (4) професор физичког 
васпитања - дипломирани тренер са назнаком 
спортске гране; (5) професор физичког васпи-
тања - дипломирани организатор спортске 
рекреације; (6) професор физичког васпитања 
- дипломирани кинезитерапеут; (7) дипломира-
ни професор физичког васпитања и спорта - 
мастер; (8) дипломирани професор физичког 
васпитања кинезитерапије - мастер; (9) мастер 
професор физичког васпитања и спорта; (10) 
мастер професор физичког васпитања и кине-
зитерапије; (11) мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет). Одговарајуће образо-
вање за радно место наставника у области 
куварства са 270% радног времена (2 извршио-
ца са 100% радног времена и један извршилац 
са 70% радног времена) и то за предмете 
куварство - вежбе, практична настава и профе-
сионална пракса и националне кухиње, према 
правилнику о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
настваника у стручним школама у подручју 

рада трговина, угоститељство и туризам 5/2015, 
16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 и 13/2018) је 
следеће: Куварство са практичном наставом: 
(1) виши стручни радник технологије кувар-
ства; (2) гастролог; (3) виши стручни радник 
угоститељско туристичке струке, занимање 
кулинарство; (4) виши стручни радник у угости-
тељству, смер кулинарство; (5) виши угости-
тељ; (6) виши угоститељ - гастролог; (7) виши 
стручни радник - комерцијалист угоститељства; 
(8) комерцијалист угоститељства; (9) менаџер 
хотелијерства, смер гастрономија; (10) менаџер 
хотелијерства, смер гастрологија; (11) менаџер 
у гастрономији; (12) струковни менаџер гастро-
номије; (13) струковни менаџер гастрономије из 
области менаџмента и бизниса; (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 еко-
номиста - менаџер за хотелијерство, на смеру 
Хотелијерски менаџмент, ако су на основним 
академским студијама изучавани наставни 
садржаји из области предмета; (20) виши 
стручни радник организатор пословања у угос-
титељству - одсек кулинарство; (21) мастер 
менаџер, претходно завршене основне академ-
ске студије на студијском програму Менаџер у 
гастрономији; (22) дипломирани економиста - 
менаџер за хотелијерство, ако су на основним 
академским студијама изучавани наставни 
садржаји из области предмета; (23) мастер еко-
номиста, претходно завршене основне академ-
ске студије на студијском програму Туризам и 
хотелијерство, ако су на основним академским 
студијама изучавани наставни садржаји из 
области предмета. Лице из тачке 20) мора има-
ти претходно стечено средње образовање за 
образовни профил: кувар, кувар техничар, тех-
ничар кулинар или кулинарски техничар. 
Националне кухиње (1) виши стручни радник 
технологије куварства; (2) гастролог; (3) 
менаџер хотелијерстава, смер гастрологија; (4) 
виши стручни радник угоститељско туристичке 
струке, занимање кулинарство; (5) виши струч-
ни радник у угоститељству, смер кулинарство; 
(6) виши угоститељ; (7) виши угоститељ - 
гастролог; (8) виши стручни радник - комер-
цијалист угоститељства; (9) комерцијалист 
угоститељства; (10) виши стручни радник орга-
низатор пословања у угоститељству - одсек 
кулинарство; (11) менаџер хотелијерства, смер 
гастрономија; (12) менаџер у гастрономији; (13) 
струковни менаџер гастрономије; (14) струков-
ни 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 еко-
номиста - менаџер за хотелијерство, на смеру 
Хотелијерски менаџмент, ако су на студијама 
изучавани наставни садржаји из области пред-
мета; (20) дипломирани економиста - менаџер 
за хотелијерство, ако су на основним академ-
ским студијама изучавани наставни садржаји из 
области предмета; (21) мастер менаџер, прет-
ходно завршене основне академске студије на 
студијском програму Менаџер у гастрономији; 
(22) мастер економиста, претходно завршене 
основне академске студије на студијском про-
граму Туризам и хотелијерство, ако су у току 
студија изучавани наставни садржаји из 
области предмета. Лице мора имати претходно 
стечено средње образовање за образовни про-
фил, односно смер: кувар, кувар техничар, тех-
ничар кулинар или кулинарски техничар. Одго-
варајуће образовање за радно место 
наставника у области саобраћај са 100% радног 
времена (1 извршилац за предмете: терети у 
транспорту, терети у саобраћају, механика пре-
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товара, регулисање саобраћаја и практична 
настава према правилнику о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада саобраћај („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 16/2015, 2/2017, 8/2017, 
16/2018, 4/2019, 7/2019 и 9/2019) је следеће: 
Терети у транспорту (1) дипломирани инжењер 
саобраћаја; (2) дипломирани саобраћајни 
инжењер; (3) мастер инжењер саобраћаја, 
претходно завршене основне академске студије 
у области саобраћајног инжењерства на сту-
дијском програму, односно модулу: друмски и 
градски саобраћај и транспорт - транспорт, 
логистика, железнички саобраћај и транспорт, 
саобраћај и транспорт, ако су на основним ака-
демским или мастер студијама изучавани 
наставни садржаји из области предмета. Меха-
низација претовара: (1) дипломирани инжењер 
саобраћаја; (2) дипломирани саобраћајни 
инжењер; (3) мастер инжењер саобраћаја, 
претходно завршене основне академске студије 
у области саобраћајног инжењерства на сту-
дијском програму, односно модулу: логистика, 
железнички саобраћај и транспорт, саобраћај и 
транспорт, ако су на основним академским или 
мастер студијама изучавани наставни садржаји 
из области предмета. Регулисање саобраћаја 
(1) дипломирани саобраћајни инжењер, однос-
но дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци 
друмски и градски саобраћај или друмски и 
градски саобраћај и транспорт; (2) мастер 
инжењер саобраћаја, претходно завршене 
основне академске студије у области саобраћај-
ног инжењерства на студијском програму, 
односно модулу: друмски и градски саобраћај и 
транспорт - безбедност друмског саобраћаја, 
друмски и градски саобраћај и транспорт - сао-
браћај, друмски и градски саобраћај и транс-
порт - транспорт, саобраћај и транспорт, ако су 
на основним академским или мастер студијама 
изучавани наставни садржаји из области пред-
мета. Практична настава: 1. у разредно-часов-
ном систему у 4. разреду за образовни профил 
техничар друмског саобраћаја: 2. дипломирани 
саобраћајни инжењер, односно дипломирани 
инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски 
саобраћај или друмски и градски саобраћај и 
транспорт; 3. дипломирани инжењер машин-
ства, смер мотори и моторна возила; 4. настав-
ник практичне наставе саобраћајне струке; 5. 
саобраћајни инжењер, односно инжењер сао-
браћаја одсеци или одељење друмски и градски 
саобраћај или друмски и градски саобраћај и 
транспорт; 6. мастер инжењер саобраћаја, 
претходно завршене основне академске студије 
у области саобраћајног инжењерства на сту-
дијском програму, односно модулу: друмски и 
градски саобраћај и транспорт - транспорт, дру-
мски и градски саобраћај и транспорт - безбед-
ност друмског саобраћаја, саобраћај и транс-
порт; 7. дипломирани инжењер саобраћаја, 
завршене основне академске студије у области 
саобраћајног инжењерства на студијском про-
граму, односно модулу: друмски и градски сао-
браћај и транспорт - транспорт, друмски и град-
ски саобраћај и транспорт - безбедност 
друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт; 8. 
специјалиста струковни инжењер саобраћаја, 
завршене основне струковне студије у области 
саобраћајног инжењерства на студијском про-
граму, односно модулу: друмски и градски сао-
браћај, друмски саобраћај; 9. струковни 
инжењер саобраћаја, завршене основне 
струковне студије у области саобраћајног 
инжењерства на студијском програму, односно 
модулу: друмски и градски саобраћај, друмски 
саобраћај; 10. мастер инжењер машинства, 
претходно завршене основне академске студије 
из машинског инжењерства на студијском про-
граму, односно модулу: мотори СУС, моторна 
возила; 11. дипломирани инжењер машинства, 
завршене основне академске студије из машин-

ског инжењерства на студијском програму, 
односно модулу: мотори СУС, моторна возила; 
12. специјалиста струковни инжењер машин-
ства, завршене основне струковне студије у 
области машинског инжењерства на студијском 
програму, односно модулу мотори и возила; 13. 
специјалиста струковни инжењер машинства, 
модул организација и одржавање у друмском 
саобраћају, завршене основне струковне сту-
дије у области саобраћајног инжењерства на 
студијском програму инжењерство у друмском 
саобраћају; 14. струковни инжењер машинства, 
завршене основне струковне студије у области 
машинског инжењерства на студијском програ-
му, односно модулу мотори и возила; 15. ауто-
механичар - специјалиста; 16. машински техни-
чар моторних возила - специјалиста. Лице из 
свих алинеја мора да има претходно стечено 
трогодишње или четворогодишње образовање 
за одговарајући образовни профил. Лице из ал. 
13. и 14. мора да има петогодишње радно иску-
ство у струци стечено после специјалистичког 
испита. у разредно-часовном систему у II раз-
реду за образовни профил техничар друмског 
саобраћаја: 1. дипломирани саобраћајни 
инжењер, односно дипломирани инжењер сао-
браћаја, одсеци друмски и градски саобраћај 
или друмски и градски саобраћај и транспорт; 
2. дипломирани инжењер машинства, смер 
мотори и моторна возила; 3. наставник практи-
чне наставе саобраћајне струке; 4. саобраћајни 
инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци 
или одељење друмски и градски саобраћај или 
друмски и градски саобраћај и транспорт; 5. 
мастер инжењер саобраћаја, претходно завр-
шене основне академске студије из саобраћај-
ног инжењерства на студијском програму, 
односно модулу: друмски и градски саобраћај и 
транспорт - транспорт; друмски и градски сао-
браћај и транспорт - безбедност друмског сао-
браћаја; саобраћај и транспорт; 6. дипломира-
ни инжењер саобраћаја, завршене основне 
академске студије из саобраћајног инжењер-
ства на студијском програму, односно модулу: 
друмски и градски саобраћај и транспорт - 
транспорт; друмски и градски саобраћај и 
транспорт - безбедност друмског саобраћаја; 
саобраћај и транспорт; 7. специјалиста струков-
ни инжењер саобраћаја, завршене основне 
струковне студије из саобраћајног инжењер-
ства на студијском програму, односно модулу 
друмски и градски саобраћај, друмски сао-
браћај; 8. струковни инжењер саобраћаја, завр-
шене основне струковне студије из саобраћај-
ног инжењерства на студијском програму, 
односно модулу: друмски и градски саобраћај, 
друмски саобраћај. Лице из свих алинеја мора 
да има претходно стечено трогодишње или чет-
ворогодишње образовање за одговарајући 
образовни профил. у разредно-часовном систе-
му у III и IV разреду за образовни профил тех-
ничар друмског саобраћаја: 1. дипломирани 
саобраћајни инжењер, односно дипломирани 
инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски 
саобраћај или друмски и градски саобраћај и 
транспорт; 2. наставник практичне наставе сао-
браћајне струке; 3. саобраћајни инжењер, 
односно инжењер саобраћаја одсеци или 
одељење друмски и градски саобраћај или дру-
мски и градски саобраћај и транспорт; 4. мастер 
инжењер саобраћаја, претходно завршене 
основне академске студије из саобраћајног 
инжењерства на студијском програму, односно 
модулу: друмски и градски саобраћај и транс-
порт - транспорт; друмски и градски саобраћај 
и транспорт - безбедност друмског саобраћаја; 
саобраћај и транспорт; 5. дипломирани 
инжењер саобраћаја, завршене основне ака-
демске студије из саобраћајног инжењерства на 
студијском програму, односно модулу: друмски 
и градски саобраћај и транспорт-транспорт; 
друмски и градски саобраћај и транспорт- без-
бедност друмског саобраћаја; саобраћај и 

транспорт; 6. специјалиста струковни инжењер 
саобраћаја, завршене основне струковне сту-
дије из саобраћајног инжењерства на студијс-
ком програму, односно модулу: друмски и град-
ски саобраћај, друмски саобраћај; 7. струковни 
инжењер саобраћаја, завршене основне 
струковне студије из саобраћајног инжењер-
ства на студијском програму, односно модулу: 
друмски и градски саобраћај, друмски сао-
браћај. Лице из свих алинеја мора да има прет-
ходно стечено трогодишње или четворого-
дишње образовање за одговарајући образовни 
профил. У блок систему у II разреду за образов-
ни профил: техничар друмског саобраћаја и у 
блок систему у II и III разреду за образовни 
профил техничар унутрашњег транспорта: 1. 
дипломирани саобраћајни инжењер, односно 
дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци дру-
мски и градски саобраћај или друмски и градски 
саобраћај и транспорт; 2. наставник практичне 
наставе саобраћајне струке; 3. саобраћајни 
инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци 
или одељење друмски и градски саобраћај или 
друмски и градски саобраћај и транспорт; 4. 
мастер инжењер саобраћаја, претходно завр-
шене основне академске студије из саобраћај-
ног инжењерства на студијском програму, 
односно модулу: друмски и градски саобраћај и 
транспорт - транспорт; друмски и градски сао-
браћај и транспорт 5. саобраћај; друмски и 
градски саобраћај и транспорт - безбедност 
друмског саобраћаја, саобраћај и транспорт; 6. 
дипломирани инжењер саобраћаја, завршене 
основне академске студије из саобраћајног 
инжењерства на студијском програму, односно 
модулу: друмски и градски саобраћај и транс-
порт - транспорт, друмски и градски саобраћај 
и транспорт - саобраћај, друмски и градски сао-
браћај и транспорт - безбедност друмског сао-
браћаја саобраћај и транспорт; 7. специјалиста 
струковни инжењер саобраћаја, завршене 
основне струковне студије из саобраћајног 
инжењерства на студијском програму, односно 
модулу: друмски и градски саобраћај, друмски 
саобраћај; 8. струковни инжењер саобраћаја, 
завршене основне струковне студије из сао-
браћајног инжењерства на студијском програ-
му, односно модулу: друмски и градски сао-
браћај, друмски саобраћај. Лице из свих 
алинеја подтачке 8. мора да има претходно сте-
чено трогодишње или четворогодишње образо-
вање за одговарајући образовни профил. у 
блок систему у III и IV разреду за образовни 
профил техничар друмског саобраћаја: 1. 
дипломирани саобраћајни инжењер, односно 
дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци дру-
мски и градски саобраћај или друмски и градски 
саобраћај и транспорт; 2. наставник практичне 
наставе саобраћајне струке; 3. саобраћајни 
инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци 
или одељење друмски и градски саобраћај или 
друмски и градски саобраћај и транспорт; 4. 
мастер инжењер саобраћаја, претходно завр-
шене основне академске студије у области сао-
браћајног инжењерства на студијском програ-
му, односно модулу: друмски и градски 
саобраћај и транспорт - безбедност друмског 
саобраћаја, друмски и градски саобраћај и 
транспорт - саобраћај, друмски и градски сао-
браћај и транспорт - транспорт, саобраћај и 
транспорт, ако су на основним академским или 
мастер студијама изучавани наставни садржаји 
из области блок наставе; 5. дипломирани 
инжењер саобраћаја, претходно завршене 
основне академске студије у области саобраћај-
ног инжењерства на студијском програму, 
односно модулу: друмски и градски саобраћај и 
транспорт - безбедност друмског саобраћаја, 
друмски и градски саобраћај и транспорт - сао-
браћај, друмски и градски саобраћај и транс-
порт - транспорт, саобраћај и транспорт, ако су 
на основним академским или мастер студијама 
изучавани наставни садржаји из области блок 
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наставе. Лице из свих тачака мора да има прет-
ходно стечено трогодишње или четворого-
дишње образовање за одговарајући образовни 
профил за део садржаја обуке вожње у блоку, 
за све образовне профиле: 1. дипломирани сао-
браћајни инжењер, односно дипломирани 
инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски 
саобраћај или друмски и градски саобраћај и 
транспорт; 2. наставник практичне наставе сао-
браћајне струке; 3. саобраћајни инжењер, 
односно инжењер саобраћаја одсеци или 
одељење друмски и градски саобраћај или дру-
мски и градски саобраћај и транспорт; 4. мастер 
инжењер саобраћаја, претходно завршене 
основне академске студије из саобраћајног 
инжењерства на студијском програму, односно 
модулу: друмски и градски саобраћај и транс-
порт - транспорт; друмски и градски саобраћај 
и транспорт - безбедност друмског саобраћаја; 
саобраћај и транспорт; 5. дипломирани 
инжењер саобраћаја, завршене основне ака-
демске студије из саобраћајног инжењерства на 
студијском програму, односно модулу: друмски 
и градски саобраћај и транспорт-транспорт; 
друмски и градски саобраћај и транспорт - без-
бедност друмског саобраћаја; саобраћај и 
транспорт; 6. специјалиста струковни инжењер 
саобраћаја, завршене основне струковне сту-
дије из саобраћајног инжењерства на студијс-
ком програму, односно модулу: друмски и град-
ски саобраћај, друмски саобраћај; 7. струковни 
инжењер саобраћаја, завршене основне 
струковне студије из саобраћајног инжењер-
ства на студијском програму, односно модулу: 
друмски и градски саобраћај, друмски сао-
браћај; 8 возач моторних возила - инструктор; 
9. инструктор вожње. Лице из тачака од 1-7. 
мора да има претходно положен специјалистич-
ки испит за возача моторних возила - инструк-
тора или инструктора вожње. Посебни услови 
за пријем лица на радно место домар - 1 извр-
шилац са 100% радног времена: III или IV сте-
пен стручне спреме - електро, машинске или 
водоинсталатерске струке. посебни услови за 
пријем лица на радно место чистачица- 2 извр-
шиоца са по 100% радног времена: I степен 
стручне спреме. 

ОШ „ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ”
15000 Шабац, Карађорђева 48

тел. 015/343-411, 341-025

Наставник физике
са 50% радног времена

Наставник немачког језика
са 50% радног

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар (на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја РС) потребна 
документација за конкурс је следећа: 1. ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању по чл. 140. Закона а сход-
но Правилнику 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 и 13/2018.) 2. оверену 
копију уверења да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 

утврђено дискриминаторно понашање (при-
бавља се у МУП - ПУ Републике Србије) - не 
старије од 6 месеци. 3. оверену фотокопију 
Уверења о држављанству Републике Србије - 
не старије од 6 месеци 4. да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику, кандидат доставља 
доказ од одговарајуће високошколске устано-
ве надлежне за издавање таквих докумената о 
познавању језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад). 

ОСТАЛО: Лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа у 
листу „Послови”. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„СТОЈАН НОВАКОВИЋ”

Шабац, Војводе Јанка Стојићевића 38

Наставник немачког језика
80% радног времена

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: 1. да имају одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - други закон, 
10/2019, 6/2020) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20) за радно место 
наставника немачког језика; за обављање 
послова радног места дипломирани економис-
та за финансијско-рачуноводствене послове 
сходно Правилнику о организацији рада и сис-
тематизацији радних места у ОШ „Стојан Нова-
ковић” у Шапцу високо образовање из области 
економских наука: на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, односно специјалистичким струковним сту-
дијама, по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године и на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године (VI 
или VII степен стручне спреме); за обављање 
послова радног места референт за правне, 
кадровске и административне послове сходно 
Правилнику о организацији рада и система-
тизацији радних места у ОШ „Стојан Новако-
вић” у Шапцу средње образовање у трајању од 
четири године, стечен након завршене средње 
економске школе (IV степен стручне спреме); 
2. да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, као 
и за рад у школи (лекарско уверење о томе као 
доказ доставља кандидат који буде изабран пре 
закључења уговора о раду); 3. да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 

човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да имају држављанство Републике Србије; 5. да 
знају српски и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Чланом 140. став 1. и 2. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања прописано је да наставник, васпитач 
и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице из става 1. 
тачка 1) подтачка (2) члана 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. 

ОСТАЛО: кандидати уз одштампани пријавни 
формулар (на званичној интернет страници 
министарства просвете, науке и технолошког 
развоја рс) на конкурс треба да доставе сле-
дећа документа Оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању у 
складу са чл. 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 - други закон, 10/2019, 
6/2020), Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19, 2/20), као и у складу са Правил-
ником о организацији рада и систематизацији 
радних места у ОШ”Стојан Новаковић” у Шапцу 
(за радна места дипломираног економисте за 
финансијско-рачуноводствене послове и рефе-
рента за правне, кадровске и административне 
послове); Уверење о држављанству-оригинал 
или оверена фотокопија- не старије од 6 месе-
ци; 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (уверење из МУП-а 
да није старије од 6 месеци) доказ да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад, односно српски језик (дипло-
ма издата и стечена на српском језику или 
уверење одговарајуће високошколске установе 
да је лице положило испит из српског језика 
оригинал или оверена фотокопија). Напомена: 
Доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, као и 
за рад у школи - доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Након истека 
рока за достављање пријава није могуће дос-
тављање доказа о испуњености услова. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Школа није у обавези да враћа 
конкурсну документацију. На одштампаном 
пријавном формулару кандидати треба да доп-
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ишу адресу пребивалишта односно боравишта, 
контакт телефон и адресу електронске поште 
ако је кандидат поседује. Пријавни формулар 
са доказима доставити у року 8 дана од дана 
оглашавања у публикацији „Послови” на адре-
су: ОШ „Стојан Новаковић”, Улица Војводе Јан-
ка Стојићевића 38, 15000 Шабац. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и преко телефона 015/334-910, 334-911. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАНКО 
ВЕСЕЛИНОВИЋ”

15355 Црна Бара, Миодрага Петровића 54

Обавештење

Продужава се рок за пријаву на конкурс рас-
писан у Публикацији „Послови” број 873 од 18. 
3. 2020. године за радна места: наставник раз-
редне наставе са 100% радног времена; чиста-
чица са 100% радног времена; наставник мате-
матике 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”, Миодрага 
Петровића 54, 15355 Црна Бара. 

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

15352 Змињак, Војводе Мишића 1

Поништава се оглас за за радно место настав-
ник математике са 100% радног времена на 
неодређено време. 2. По објављивању одлуке 
конкурс ће бити расписан као нов и биће спро-
веден у складу са редовном процедуром која је 
уређена према важећим прописима. Образло-
жење: директор ОШ „Јован Цвијић” у Змињаку 
донео је одлуку о расписивању конкурса за рад-
но место наставник математике са 100% радног 
времена на неодређено време непосредно пре 
проглашења ванредног стања. Текст огласа је 
достављен Национолној служби за запошљавање 
04. 03. 2020. године, ради објављивања. На осно-
ву Допуне инструкција о конкурсима објављеним 
пре или у току ванредног стања МПНТР број 610-
00-326/1/2020-04 од 14. 05. 2020. остављена је 
слобода школама да се одлуче да ли ће наста-
вити започети конкурсни поступак или ће исти 
поништити и конкурс поново расписати као нов и 
спровести у складу са редовном процедуром која 
је уређена према важећим прописима. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ”

15 000 Шабац, Жике Поповића 20

Наставник технике и технологије
са 65% радног времена, на одређено 

време ради замене запосленог на 
функцији, до повратка са функције

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. Кан-
дидат треба да има одговарајуће образовање, 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да је држављанин 
Републике Србије, да није осуђиван правос-
нажном 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 подне-
се следећа документа: краћу биографију, доказ 
да има одговарајуће образовање - прописану 

врсту и степен стручне спреме (оверену фото-
копију дипломе или уверења о одговарајућем 
образовању), доказ да није осуђиван правос-
нажном 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 фото-
копија, не старија од 6 месеци). Лекарско уве-
рење подноси се непосредно пре закључења 
уговора о раду, у складу са чланом 139 став 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања. Кандидати попуњавају пријавни фол-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним фолмуларом достављају на 
адресу школе у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у листу „Послови”. 

Наставник ликовне културе
на одређено време, ради замене одсутне 

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

рада ради неге детета

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. Кан-
дидат треба да има одговарајуће образовање, 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да је држављанин 
Републике Србије, да није осуђиван правос-
нажном 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 подне-
се следећа документа: краћу биографију, доказ 
да има одговарајуће образовање - прописану 
врсту и степен стручне спреме (оверену фото-
копију дипломе или уверења о одговарајућем 
образовању), доказ да није осуђиван правос-
нажном 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 фотоко-
пија, не старија од 6 месеци). Лекарско уверење 
подноси се непосредно пре закључења уговора 
о раду, у складу са чланом 139 став 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
Кандидати попуњавају пријавни фолмулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним фолмуларом достављају на адресу школе у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у листу „Послови”. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
15352 Змињак, Војводе Мишића 1

Домари
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат за радно место домара тре-
ба да испуњава услове из члана 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања 

и то: да има одговарајуће образовање про-
писано Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у Основној школи „Јован 
Цвијић” у Змињаку; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђивано за кривична 
дела из члана 139. став 1. тачка 3. Закона, да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. 

ОСТАЛО: Потребна документација: овере-
на фотокопија дипломе о стеченом образо-
вању; доказ да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање, злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није у складу са законом утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старије од 
6 месеци). уверење о држављанству Републике 
Србије доказ о знању српског језика (односи се 
на кандидате који нису образовање стекли на 
српском језику). Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Пријаве се подносе у року од 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времена пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве доставити лично или поштом на горе 
наведену адресу. 

Стручни сарадник - психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које 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 и 6/2020) - наставник, васпитач 
и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне струдије, специјалистичке 
академске студије и то: студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајуће предмете, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима 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 предме-
та. Има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђивано за кривична дела из члана 139. став 
1. тачка 3. Закона, да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. 

ОСТАЛО: Потребна документација: овере-
на фотокопија дипломе о стеченом образо-
вању; доказ да није осуђивано правоснажном 



Бесплатна публикација о запошљавању 29127.05.2020. |  Број 883 |   

Наука и образовање

пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање, злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није у складу са законом утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старије од 
6 месеци). уверење о држављанству Републике 
Србије доказ о знању српског језика (односи се 
на кандидате који нису образовање стекли на 
српском језику). Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Пријаве се подносе у року од 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времена пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве доставити лично или поштом на горе 
наведену адресу. 

Наставник математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које 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 и 6/2020) - наставник, васпитач 
и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне струдије, специјалистичке 
академске студије и то: студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајуће предмете, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима 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 предме-
та. Има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђивано за кривична дела из члана 139. став 
1. тачка 3. Закона, да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. 

ОСТАЛО: Потребна документација: овере-
на фотокопија дипломе о стеченом образо-
вању; доказ да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање, злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није у складу са законом утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старије од 
6 месеци). уверење о држављанству Републике 
Србије доказ о знању српског језика (односи се 
на кандидате који нису образовање стекли на 
српском језику). Уверење о психичкој, физичкој 

и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Пријаве се подносе у року од 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времена пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве доставити лично или поштом на горе 
наведену адресу. 

УЖИЦЕ

ГИМНАЗИЈА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
31250 Бајина Башта, Вука Караџића 32

тел. 031/865-665

Обавештење

Гимназија „Јосиф Панчић” Бајина Башта, распи-
сала је конкурс за радно место педагога и рад-
но место чистачице, а који је објављен у публи-
кацији „Послови” дана 18. 03. 2020. С обзиром 
на инструкције Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја бр. 610-00-326/2020-04 од 
12. 05. 2020. године, рок за пријаву кандида-
та за наведени конкурс продужава до 06. јуна 
2020. године

ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА КРАЉА 
ПЕТРА II

31000 Ужице, Димитрија Туцовића 171
тел. 031/513-467

1. Наставник разредне наставе
на неодређено време са 100% радног 

времена у ИО Стапари

2. Наставник предметне наставе- 
наставник немачког језика

на неодређено време са 100% радног 
времена у матичној школи

3. Наставник предметне наставе- 
наставник информатике и 

рачунарства
на неодређено време са 100% радног 

времена у матичној школи

4. Наставник предметне наставе- 
наставник српског језика

на неодређено време са 94,44% радног 
времена у ИО Стапари

5. Наставник предметне наставе- 
наставник математике

са 88,88% радног времена на 
неодређено време у ИО Стапари

6. Наставник предметне наставе- 
наставник математике

на неодређено време са 88,88% радног 
времена у матичној школи

7. Наставник предметне наставе- 
наставник физичког васпитања

на неодређено време са 60% радног 
времена у ИО Стапари

8. Радник на одржавању хигијене  
- чистачица

на неодређено време са 71% радног 
времена у ИО Стапари

9. Радник на одржавању хигијене  
- чистачица

на неодређено време са 71% радног 
времена у матичној школи

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да поседује одговарајуће обра-
зовање (врсту и степен стручне спреме): за 
радна места под бројем од 1 до 7 у складу 

са чл. 140. и 141. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („ Сл. гласник РС” 
број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и 
члановима 2 и 3 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („ Сл гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019 и 2/20); да у складу са чланом 142. 
Закона има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи) у складу са Европс-
ким системом преноса бодова; за радна места 
под 8 и 9: Основну школу, тј И степен стру-
чне спреме. Поред напред наведених услова 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 139 став 1. тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовано- васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, 
тј. доказе о испуњености услова, заједно са 
попуњеним и одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи и то: у погледу 
стручне спреме (оригинал или оверене фото-
копије дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању), доказ да кандидат има образо-
вање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања (оверена фотокопија уверења високош-
колске установе да кандидат испуњава услове 
из члана 142. став 1. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања или оверена 
фотокопија уверења високошколске установе о 
положеним испитима из педагогије и психоло-
гије или оверена фотокопија уверења, однос-
но потврде о положеном испиту за лиценцу 
за рад наставника, васпитача или стручних 
сарадника или оверен препис или оверена 
фотокопија уверења о положеном стручном 
испиту), уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(не старији од 6 месеци, уверење или потвр-
ду о неосуђиваности (не старији од 6 месе-
ци), доказ о знању језика на којем се оства-
рује 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), 
биографију (СВ). Доказ о здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „ Послови” непо-
средно у секретаријату школе или поштом на 
адресу: Прва основна школа краља Петра II, 
Димитрија Туцовића 171, 31000 Ужице, са наз-
наком: „ За конкурс ___________ (назначити 
за које радно место се конкурише)”. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних тестова. Одлуку о избору кандидата 
дибеће конкурсна комисија након што добије 
резултате психолошке процене кандидата, у 
року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Непотпуне, неуредне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Ближе информације могу се добити 
на телефон 031/513-467. 
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Наука и образовање

ИСПРАВКА КОНКУРСА 
И ОБАВЕШТЕЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„РАТКО ЈОВАНОВИЋ”

31233 Крушчица
тел. 031/3898-006

У конкурсу Основне школе „ Ратко Јовановић” 
Крушчица, објављеном 18. 03. 2020. године, 
у делу назив радног места уместо: Настав-
ник математике са 88,89% радног времена 
у матичној школи у Крушчици и ИО Висока, 
треба да стоји: 1. Наставник математике, са 
непуним радбин временом, односно са 88,89% 
радног времена, на неодређено време за рад 
у матичној школи у Крушчици и 2. Настав-
ник математике, са непуним радним време-
ном, односно са 88,89% радног времена, на 
неодређено време, за рад у ИО Висока Оба-
вештавамо заинтересоване кандидате да у 
складу са инструкцијом Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, број: 
610-00-326/2020-04 од 12. 05. 2020. године 
и број: 610-00-326/1/2020-04 од 14. 05. 2020. 
године о конкурсима објављеним пре или у 
току ванредног стања, да се на наведени кон-
курс могу пријавити у року од осам дана од 
дана објављивања исправке конкурса и оба-
вештења. У свему осталом примењиваће се 
конкурс објављен 18. 03. 2020. године. 

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ 
У УЖИЦУ

31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952

Сарадник у звању асистент за ужу 
научну област Педагогија

ради заснивања радног односа  
са пуним радним временом,  

на одређено време од 3 (три) године

УСЛОВИ: општи предуслов: кандидат мора да 
испуњава општи предуслов у погледу неосуђи-
ваности утврђен чл. 72 ст. 4 Закона о висо-
ком образовању и чл. 124 е. ст. 1. Статута 
Универзитета у Крагујевцу и чл. 89. Статута 
Педагошког факултета у Ужицу. Студент док-
торских академских студија одговарајуће нау-
чне области (педагогија) који је сваки од прет-
ходних нивоа студија завршио са просечном 
оценом најмање 8 (осам), који показује сми-
сао за наставни рад и други услови прописани 
Законом о високом образовњу, Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу и Статутом Пеадгошког 
факултета у Ужицу. Под истим условима може 
бити изабран и магистар наука коме је при-
хваћена тема докторске дисертације. Кандида-
ти уз пријаву достављају: биографију, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, потврду надлежног органа (Полицијске 
управе) да кандидат није осуђиван за кри-
вична дела прописана чл. 72. ст. 4. Закона о 
високом образовању и чл. 124е. ст. 1. Статута 
Универзитета у Крагујевцу; уверење суда да 
против кандидата није покренута истрага и 
да није подигнута оптужница; оверена копија 
дипломе о завршеним основним студијама; 
оверена копија дипломе о завршеним мастер 
студијама; потврда о уписаним докторским 
академским студијама; друге доказе којима се 
доказује испуњење прописаних услова. Кон-
курс је отворен 15 дана (од дана објављивања 
у публикацији „Послови” преко Националне 
службе за запошљавање). Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Прија-
ве са документима са назнаком „ За конкурс” 
доставити на адресу: Педагошки факултет у 
Ужицу, Трг Светог Саве 36. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ” ПОЖЕГА

31210 Пожега, Књаза Милоша 26
тел. 031/811-751

1. Наставник математике
са непуним радним временом, односно 

89% од пуног радног времена
2 извршиоца

2. Наставник математике
са пуним радним временом (100%) 

3 Наставник физике
са пуним радним временом (100%)

4 Наставник српског језика
са непуним радним временом, односно 

44% од пуног радног времена

5 Наставник музичке културе
са непуним радним временом, односно 

70% од пуног радног времена

6 Наставник шпанског језика
са непуним радним временом, односно 

22% од пуног радног времена

7 Домар/мајстор одржавања
са пуним радним временом (100%)

2 извршиоца

8 Домар - мајстородржавања- ложач
са пуним радним временом (100%)

9 Референт за финансијско- 
рачуноводствене послове
са пуним радним временом

10 Чистачица
са пуним радним временом

5 извршилаца

УСЛОВИ: услови за наставнике: кандидати од 
тачке 1. до тачке 6 треба да испуњавају усло-
ве из члана 139, 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18- др. Закон, 10/19 и 
6/20) и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС- Просветни 
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19 и 2/2020); 
и то; 1. Да има одговарајуће образовање; 2. да 
има психичку, физичку и здравстену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених мађу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у скпаду са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик као језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад; услови за кандидате 
-домар/мајстор одржавања, домар/мастор одр-
жавања- ложач, референт за финансијско-ра-
чуноводствене послове и чистачице. Кандидати 
од тачке 7. до тачке 10. треба да испуњавају 
услове из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18- др. Закон, 10/19 и 6/20) 
и то: 1. Да има одговарајуће образовање ;2. да 
има психичку, физичку и здравстену способност 

за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених мађу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик као језик на којем остварује 
образовн о-васпитни рад. Поред наведених 
услова кандидати треба да испуњавају услове 
из Правилника о рганизацији и систематизацији 
послова у ОШ”Емилија Остојић”Пожега. Домар/
мајстор одржавања: средњи степен стручне 
спреме - електро, столарске, машинбраварске. 
водоинсталатерске или инсталатерске струке; 
-домар/мајстор одржвања-ложач- средњи 
степен стручне спреме - електро, столар-
ске, машинбраварске, водоинсталатерске или 
инсталатерске струке, као и положен испит за 
руковаоца гасним генератором топлоте, -Рефе-
рент за финансијско-рачуноводствене послове: 
средње образовање економске струке. -Чис-
тачица: први степен стручне спреме, односно 
завршена основна школа. 

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају формулар 
за пријем у радни однос у установи образовања 
и васпитања који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз одштампани образац 
пријавног формулара кандидати достављају и: 
1. кратку биографију (ЦВ/) 2. оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; 3. потврду или уверење о неосуђива-
ности (не старије од 6 месеци); 4. Уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци (оргинал или оверену копију) 5 
извод из матичне књиге рођених са хологра-
мом, (оргинал или оверену копију); 6. кандидат 
(односи се само за наставнике) који има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина доставља одговарајућу потврду 
/уверење високошколске установе о броју ост-
варених бодова, односно положеним испитима 
из педагогије и психологије, односно уверење о 
положеном стручном испиту/испиту за лиценцу. 
Кандидат који нема образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина је 
обавезан да га стекне у року од једне, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, 
као и услов за полагање испита за лиценцу 
(сматра се да наставник, који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина; 7. доказ 
о знању српског језика на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи се доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор биће упућени на психолошку проце-
ну 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 закљу-
чења уговора о раду. Пријаве на конкурс под-
нети лично или слати на адресу Основна школа 
„Емилија Остојић” 31210 Пожега са назнаком 
„За конкурс”. Рок за подношење пријаве 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве и приложена документација 
се не враћају. 
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ОСНОВНА ШКОЛА 
„СТЕВАН ЈОКСИМОВИЋ”

31255 Рогачица, Рогачица
тел. 031/3850-440

Чистачица
са 50% радног времена,  
за рад у матичној школи

УСЛОВИ: кандидат за ово радно место треба да 
испуњава следеће услове. Има завршено основ-
но образовање, има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; има држављанство Републике Србије; није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (доказује се изводом из казнене еви-
денције, који прибавља кандидат у Министар-
ству унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе); знање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на кон-
курс кандидат доставља: одштампани пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а остала потребна документација дос-
таваља се у оригиналу или овереној копији: 
1) доказ о завршеном основном образовању; 
2) доказ о држављанству Републике Србије 
(оверен препис или оверену 3) доказ о знању 
језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад (осилл кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику, пошто се 
сматра да они познају језик на којем се изводи 
образовно-васпитни рад); 4) уверење о неос-
уђиваности за наведена кривична дела (орги-
нал или оверену, фотокопију), не старије од 
6 месеци; 5) извод из матичне књиге рођених 
(оверену фотокопију или оригинал) 6) кратку 
биографију; Лекарско уверење о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима, доставља се пре 
закључења уговора о раду. Образац прија-
ве под називом „Формулар за пријем у радни 
однос у установи образовања и васпитања” 
кандидати преузимају са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс са 
потребном документацијом доставити на адресу 
школе: Основна школа „Стеван Јоксимовић”, 31 
255 Рогачица, или предати непосредно у сек-
третаријату школе, са назнаком „За конкурс „. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације могу 
се добити код секретара школе и преко телефо-
на: 031/3850-440

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ЈЕЗДИМИР ТРИПКОВИЋ” ЛАТВИЦА

31236 Дивљака
тел. 031/3899-690

Наставник музичке културе
са непуним радним временом (50%)  

на неодређено време

УСЛОВИ: кандидат за радно место наставника 
музичке културе, треба да испуњава следеће 
услове: - да поседује одговарајућу врсту и сте-
пен стручне спреме у складу са чланом 140. и 

141. Закона о основама система образовања и 
васпитања („СЛ гласник РС” број 88/2017, 27/20 
1 8 - др. закони, 10/2019, 27/2018 - др. зако-
ни и 6/2020) и чланом 3. тачка 5. Правилни-
ка 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 стече-
но 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 Европс-
ким системом преноса бодова. - да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; - да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела наведена 
у члану 139. став 1. тачка 3. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; - да има 
држављанство Републике Србије - да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-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 јези-
ка) Уз одштампан образац пријавног формула-
ра, кандидати достављају доказ о испуњености 
услова у погледу стручне спреме (оргинал или 
оверена фотокопија дипломе), доказ да канди-
дат има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској 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 осуђи-
ван (не старије од 6 месеци), личну биогра-
фију, Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (не старије од 6 месеци), прилажу 
кандидати приликом заснивања радног одно-
са. Образац пријавног формулара кандидати 
преузимају са сајта Министарства просвете 
науке и технолошког развоја на адреси: http: 
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/201508/
FORMULAR-ZA KONKURISANjE.doc Сви докази 
се подносе у оригиналу или овереној фотоко-
пији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, у року од осам дана, по 
истеку конкурса упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. онкур-
сна 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. онкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Разговор са кандидатима биће обављен у 
просторијама ОШ „Јездимир Трипковић”, Латви-
ца. Пријаве са доказима о испуњености услова 
се предају поштом, на адресу: ОШ „Јездимир 
Трипковић”, Латвица бб, 31236 Дивљака. Прија-
ве се предају у коверти, са назнаком: „За кон-
курс на радно место наставник музичке култу-
ре”. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. 

Библиотекар
са непуним радним временом,  

50% на неодређено време

УСЛОВИ: Кандидат за радно место библиоте-
кара, 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 чла-
ном 6. тачка 8. 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 дис-
циплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из пси-
холошких. педагошких и методичких дисципли-
на 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; - да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела 
наведена у члану 139. став 1. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања; - 
да има држављанство Републике Србије - да зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-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 јези-
ка) Уз одштампан образац пријавног формула-
ра, кандидати достављају доказ о испуњености 
услова у погледу стручне спреме (оргинал или 
оверена фотокопија дипломе), доказ да канди-
дат има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија ипи након 
дипломирања, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених, уверење или потврду да није осуђи-
ван (не старије од 6 месеци), личну биогра-
фију. 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 преу-
зимају са сајта Министарства просвете науке и 
технолошког развоја на адреси http: www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/201508/FORMULAR-ZA 
KONKURISANjE.doc Сви докази се подносе у ори-
гиналу или овереној фотокопији. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у раз-
матрање. 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 Нацио-
нална служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за лријем у радни однос у року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандида-
тима са листе и доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Разговор са кандида-
тима биће обављен у просторијама ОШ „Језди-
мир Трипковић”, Латвица. Пријаве са доказима 
о испуњености услова се предају поштом, на 
адресу: ОШ „Јездимир Трипковић”, Латвица бб, 
31236 Дивљака. Пријаве се предају у коверти, са 
назнаком: „За конкурс на радно место библиоте-
кар”. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„СТЕВАН ЧОЛОВИЋ”

31230 Ариље, Браће Михаиловића 8
тел. 031/891-953

Стручни сарадник- логопед
са непуним радним времебим (50%)  

на неодређено време

УСЛОВИ: Кандидат за рад на радно место треба 
да испуњава следеће услове: да поседује одго-
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варајућу врсту и степен стручне спреме у скла-
ду са чланом 140. и 141. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
број 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и чланом 6. 
став 1. тачка 5. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (Сл. гласник РС - Просветни 
гласник бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), а у 
складу са чланом 142. Закона има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи 
у складу са Европским системом преноса бодо-
ва, - да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела наведена у члану 139. став 1. тач-
ка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно – васпитни рад. Уз одштам-
пан и попуњен образац пријавног формулара, 
потписане пријаве са радном биографијом у 
којој је потребно навести да ли и које програме 
зна да ради на рачунару, кандидати достављају 
доказ о испуњености услова у погледу струч-
не спреме (оргинал или оверена фотокопија 
дипломе), доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци 
од објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви”), извод из матичне књиге рођених (не ста-
рије од 6 месеци од објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови”) и уверење или потврду 
о неосуђиваности (не старије од 6 месеци од 
објављивања огласа у публикацији „Послови”). 
Образац пријавног формулара кандидати пре-
узимају са сајта Министарства просвете науке 
и технолошког развоја у делу Ново на сајту, 
на адреси http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса, на адресу Шко-
ле. Непотпуне, неуредне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. 

Наставник математике
са непуним радним временом 66,67% 
од пуног радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Наставник математике
са пуним радним временом, 100%, на 
одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат за рад на радно место тре-
ба да испуњава следеће услове: - да поседује 
одговарајућу врсту и степен стручне спреме у 
складу са чланом 140. и 141. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” број 88/2017, 27/2018 и 10/2019) 
и чланом 3. став 1. тачка 9. Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи (Сл. гласник 
РС - Просветни гласник бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019) да у складу са чланом 142. 
Закона има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Да има психич-

ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела наведена 
у члану 139. став 1. тачка 3. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије и да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно 
– васпитни рад. Уз одштампан и попуњен обра-
зац пријавног формулара, потписане пријаве са 
радном биографијом у којој је потребно навести 
да ли и које програме зна да ради на рачуна-
ру, кандидати достављају доказ о испуњености 
услова у погледу стручне спреме (оргинал или 
оверена фотокопија дипломе), доказ да кан-
дидат има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци од објављивања огла-
са у публикацији „Послови”), извод из матич-
не књиге рођених (не старије од 6 месеци од 
објављивања огласа у публикацији „Послови”) 
и уверење или потврду о неосуђиваности (не 
старије од 6 месеци од објављивања огласа у 
публикацији „Послови”). Потребно је да канди-
дат у пријави наведе да ли конкурише на место 
наставника математике са пуним или непуним 
радним временом. Образац пријавног форму-
лара кандидати преузимају са сајта Министар-
ства просвете науке и технолошког развоја у 
делу Ново на сајту, на адреси http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса, на адресу Школе. Непотпуне, неуредне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. 

УМЕТНИЧКА ШКОЛА
31000 Ужице, Велики Парк 3

тел. 031/513-095

Наставник стручне групе предмета- 
дипломирани сликар/ конзерватор
са 100% норме, на неодређено време

Секретар
на неодређено време са 50% норме

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс са кратком био-
графијом и попуњеним пријавним формуларом 
објављеним на званичној интернет страници 
Министарства, кандидати подносе: 1. доказ о 
одговарајућој врсти и степену стручне спре-
ме, за наставника према Правилнику о степе-
ну и врсти образовања настравника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним и 
уметничким школама у подручју рада култура, 
уметност и јавно информисање („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 
2/2017 и 9/2019), док секретар мора да има 
образовање из области правних наука (у скла-
ду са чланом 132. Закон о основама система 
образовања и васпитања) 2. уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способност за 
рад са децом и ученицима; 3. потврду да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци); 5. извод из 
матичне књиге рођених; 6. доказ о познавању 

српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова под тачкама 1, 3, 4, 5 саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 
прибавља се пре закључења уговора о раду (на 
процену ће бити упућени кандидати који уђу 
у ужи избор). Рок за пријављивање кандида-
та је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа о 
испуњавању свих услова конкурса неће се раз-
матрати. Пријаве слати на горе наведену адре-
су или донети лично у просторије школе рад-
ним даном од 8. 00 до 12. 00 часова. Контакт 
телефони: 065 3308766 и 031/513-095. Имејл 
адреса школе eduart@mts.rs. Важно – претход-
но објављени огласи у часопису послови број 
873 од 18. 03. 2020. године и даље су важећи 
и истичу 6. јуна 2020. године у складу са Уред-
бом о примени рокова у управним поступцима 
за време ванредног стања

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ”

31263 Варда
тел. 031/888-034

Шеф рачуноводства
са непуним 50% радним временом, нс 
неодређено време, за рад у матичној 

школи

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24. Закона о раду, кан-
дидат треба да испуњава следеће услове: 
поседовање одговарајућег образовања, и то 
лице са средњом, високом или вишом струч-
ном спремом економског смера, кандидат треба 
да испуњава услове у погледу врсте стручне 
спреме предвиђене правилником о органи-
зацији и систематизацији посова у Основној 
школи „ Јордан Ђукановић” у Варди, од 19. 02. 
2018. године. поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (доказ се доставља при закљу-
чењу уговора о раду); неосуђиваност иравос-
нажном 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 малолет-
ног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примања или давања мита. за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, противправног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним нравом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију; непостојање дискри-
минаторног понашања на страни кандидата, 
утврђеној у складу са законом; 4) поседовање 
држављанства Републике Србије; 5) знање 
језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Потпуним пријавом сматра се пријава 
која садржи: 1) оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
2) доказ о држављанству Републике Србије 
(оверен препис или овсрену фотокопију уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); 3) доказ о знању језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на том 
језику. пошто се сматра да они познају језик 
на којем се изводн образовно-васпи И ни рад); 
4) уверење о неосуђиваности за наведена кри-
вична дела (оргинал или оверену фотокоиију). 
не старије од 6 месеци; 5) извод из матичне 
књиге рођених (оверену фотокоиију или ори-
гииал). Лекарско уверење кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. Образац прија-
ве под називом „Формулар за пријем у радни 
одиос у установи образовања и васпитања” 
кандидати преузимају са сајта Министарства 
просвете. науке и технолошког развоја. Рок за 
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пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Пријаве иа конкурс 
са траженом пратећом докумеНтацијом доста-
вити на адресу школе: Основна школа „Јордан 
Ђукановнћ” Варда, Варда бб 31263 Варда. или 
предат и непосредно у сектретаријату школе, 
са назнаком „Пријава по конкурсу за радно 
место Шефа рачуноводства”. Неблаговремене 
и непотпупе пријаве неће се узети у разма-
трање. Све ближе информације можете добити 
на телефон: 031/888-034 и путем електронске 
поште: osjordandjukanovic@gmail.com

Наставник физичког и здравственог 
васпитања са непуним

60% радним временом. односно за 12 
часова седмично, на неодређено време, 

за рад у матичној школи

Наставник математике
са непуним 89% радним временом, 
односно са 18 часова седмично, на 

неодређено време, за рад у матичној 
школи

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24. Закона о раду, кан-
дидат треба да испуњава следеће услове: 1) 
поседовање одгрварајућег високог образо-
вања, и то: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, спсцијалисгичке ака-
демске студије или специјалистичке струковнс 
сгудије), по иропису који уређује високо обра-
зовање 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 образо-
вање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса 
бодова; кандидат трсба да испуњава услове 
у погледу врсте стручне спреме предвиђене 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основиој 
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, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (доказ се доставља при закљу-
чењу уговора о раду); неосуђиваност правос-
нажном 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, зануштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примања или давања мита. за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де. против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом. без обзира на изречену кривичну 
санкцију; непостојање дискриминаторног пона-
шања на страни кандидата, утврђено] у скла-
ду са законом; 4) поседовање држављанства 
Рспубликс Србије; 5) знање језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Потпуним 
пријавом сматра се пријава која садржи: 1) 
оверен препис или оверену фогокопију дипло-
ме о стеченом образовању; 2) оверену фото-
копију индекса или уверења високошколске 
установе о пложеиим испитима из педагогије 
и психологије или потврду. односно уверење 
високошколске установе да кандидат испуњава 
услове из члана 142. став 1. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања или ове-
рени 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 држаљанству (не старије од 6 месе-

ци); 4) доказ о знању језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на гом 
језику. пошто се сматра да они познају језик 
на којем се изводи образовно-васпитни рад); 
5) уверење о неосуђиваности за наведена кри-
вична дела (оргинал или оверену фотокоиију). 
не старије од 6 месеци; 6) извод из матичие 
књиге рођених (оверену фотокоиију или ориги-
нал), Образац пријаве под називом „Формулар 
за пријем у радни одиос у установи образовања 
и васпитања” кандидати преузимају са сајта 
Министарства просвете, науке и тсхиолошког 
развоја. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Прија-
ве иа конкурс са траженом пратећом докумен-
тацијом доставити на адресу школе: Основна 
школа „Јордан Ђукановнћ” Варда, Варда бб 
31263 Варда, или предати непосредно у сектре-
таријату школе, са назнаком „Пријава по кон-
курсу за радно место наставника (навести назив 
радног места за које се конкурише). Небла-
говрсмене и непотпупе пријаве неће се узети 
у разматрање. Све ближе информације можете 
добити на телефон: 031/888-034 и путем елек-
тронске поште: osjordandjukanovic@gmail.com

Домар/ мајстор
на неодређено време са пуним радним 

временом

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
предвиђене чланом 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Кандидат при-
лаже документанију којом доказује испуњеност 
услова за пријем у радни однос у устаиови који 
су прсдвиђени у члану 139. став 1. тачка 1)-5). 
и то: 1. пријаву на конкурс (Формулар прија-
ве на конкурс кандидат попуњава електрон-
ским путем на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Формулар у штампаном облику доста-
вити установи/школи. као део конкурсне доку-
ментације); 2. Оверену фогокопију дипломе о 
стеченом средњем стручном образовању: 3. 
Лекарско увсрење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (кандидат доставља лекарско уве-
рење о здравственој способности из надлеж-
ног дома здравља, психолошка способност 
кандидата утврђиваће се само за кандидате 
који уђу у ужи избор); 4. Уверење да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које јс изречена безусловна 
казна у трајању од најмање три месена, као 
и за кривична дела насиље у породици. оду-
зимање малолетног лица. запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
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 заштиће-
них међународним правом. без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није у складу 
са законом. утврђено дискриминаторско пона-
шање (Уверење/извод из казнене евиденције 
се добија у надлежној Полицијској станици); 
5. Уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија); 6 фотоко-
пију личне карте или очитану личну карту, 7. 
кратку радну бнографију; Пријаве на конкурс 
са траженом пратећом документацијом доста-
вити на адресу школе: Основна школа „Јордан 
Ђукановић” Варда, Варда бб 31263 Варда, или 
предати непосредно у секретаријату школе, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”\ са назнаком: Прија-
ва по конкурсу за радно место Домар/Мајстор 
одржавања. Све ближе информације можете 
добити на телефон: 031/888-034 и путем елек-
тронске поште: osjordandjukanovic@gmail.com. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ”

31310 Чајетина, Сердара Мићића 5

Обавештење о продужењу рока за 
подношење пријава на конкурс на 
основу Инструкција Министарства 

просвете, науке и тенолошког 
развоја

ОШ „ Димитрије Туцовић” Чајетина објавила 
је конкурс о радним местима у публикацији 
„ Послови” дана 11. 03. 2020. године. Рок за 
достављање пријава кандидата обустављен је 
Инструкцијама Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја због увођења ванред-
ног стања, почевши од 16. 03. 2020. године, 
при чему је остало још 4 дана за достављање 
пријава за оглашена радна места. У складу са 
Инструкцијама о конкурсима објављеним пре и 
у току ванредног стања Министарсзва просве-
те, науке и технолошког развоја, бр 610-00-
326/2020-04 од 12. 05. 2020. године, где у тач-
ки 2 алинеја 1. стоји: „Рок за пријаву кандидата 
на објављени конкурс продужава се 30 дана од 
дана престанка ванредног стања, односно до 6. 
јуна 2020. године а у складу са Уредбом о при-
мени рокова у управним поступцима за време 
ванредног стања („ Сл. гласник РС”, бр. 41/2020 
и 43/2020) ОШ „ Димитрије Туцовић” Чајетина 
продужава рок за достављање пријава кан-
дидата на објављени конкурс до 6. јуна 2020. 
године. 

ОСНОВНА ШКОЛА „БРЕКОВО”
Бреково 

Обавештење у складу са инструкцијом Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
број: 610-00-326/2020-04 од 12. 05. 2020. годи-
не и број: 610-00-326/1/2020-04 од 14. 05. 2020. 
године о конкурсима објављеним пре или у току 
ванредног стања, обавештамо Вас: Основна 
школа „ Бреково” у Брекову, расписала је кон-
курс за попуну упражњених радним места, на 
неодређено време и то: 1. Наставник математи-
ке, 2 извршиоца са непуним радним временом, 
односно са по 88,89% од пуног радног времена, 
на неодређено време, за рад у матичној школи 
у Брекову и ИО Добраче. 2. Наставник срског 
језика, 1 извршилац, са непуним радним вре-
меном, односно 94,44% од пуног радног време-
на на неодређено време, за рад у ИО Добраче. 
3. Наставник технике и технологије и настав-
ник информатике и рачунарства, 1 извршилац, 
са непуним радним временом, односно 655 од 
пуног радног времена на неодређено време, за 
рад у матичној школи у Брекову и ИО Добра-
че. Конкурс је објављен 18. 03. 2020. године, 
односно у току ванредног стања. У вези са тим 
обавештавамо заинтересоване кандидате да 
се на изведени конкурс могу пријавити у року 
од осам дана од дана објављивања овог оба-
вештења. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ЧОЛОВИЋ”

31230 Ариље

Обавештење 

У складу са инструкцијом Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, број: 610-
00-326/2020-04 од 12. 05. 2020. године и број: 
610-00-326/1/2020-04 од 14. 05. 2020. године 
о конкурсима објављеним пре или у току ван-
редног стања, обавештавамо Вас: Основна 
школа „Стеван Чоловић” у Ариљу, расписала 
је конкурс који је објављен у листу „Послови” 
број 872 од 11. 03. 2020. год. непосредно пре 
проглашења ванредног стања за радна места: 
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1. Наставник немачког језика, 1 извршилац са 
непуним радним временом, односно са 77,77% 
од пуног радног времена, на неодређено време, 
2. Наставник музичке културе, 1 извршилац са 
пуним радним временом, на неодређено вре-
ме, 3. Дипломирани економиста за финансије 
- рачуноводствене послове, 1 извршилац, са 
пуним радним временом на неодређено време, 
4. радник за одржавање хигијене - чистачица, 
4 извршиоца, са пуним радним временом на 
неодређено време 5. Наставник немачког језика 
(поновљени конкурс), 1извршилац, са непуним 
радним временом, односно са 55,56% од пуног 
радног времена, на одређено време ради заме-
не одсутног запосленог преко 60 дана, У вези 
са тим обавештавамо заинтересоване кандида-
те да се на наведени конкурс могу пријавити 
у року од пет дана од дана објављивања овог 
обавештења. Сви остали услови из објављеног 
конкурса, остају непромењени. 

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 
УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

„МИОДРАГ В. МАТИЋ”
31000 Ужице, Драгише Лапчевића 1

тел. 031/563-692

Обавештење о продужењу роказа подношење 
пријава за конкурс на основу инструкције 
министартсва просвете, науке и технолошког 
развоја. сновна школа за образовање учени-
ка са сметњама у развоју „Миодраг В. Матић” 
Ужице објавила је конкурс о радним местима у 
публикацији НСЗ „Послови” дана 11. 03. 2020. 
године. Рок за достављање пријава кандидата 
обустављен је због увођења ванредног стања, 
почевши од 16. 03. 2020. године, при чему је 
остало још 4 дана за достављање пријава за 
оглашена радна места. У складу са Инструк-
цијама о конкурсима објављеним пре и у току 
ванредног стања Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, бр. 610-00-326/2020-04 
од 12. 05. 2020. године, где у тачки 2. алинеја 
1. стоји: „Рок за пријаву кандидата на објавље-
ни конкурс продужава се 30 дана од дана прес-
танка ванредног стања, односно до 6. јуна 
2020. године, а у складу са Уредбом о примени 
рокова у управним поступцима за време ван-
редног стања („Сл. гласник РС”, бр. 41/2020 и 
43/2020). Основна школа за образовање учени-
ка са сметњама у развоју „Миодраг В. Матић” 
Ужице продужава рок за достављање прија-
ва кандидата на објављени конкурс до 6. јуна 
2020. године. 

ВАЉЕВО

СРЕДЊА ШКОЛА „МИОНИЦА”
14242 Мионица, Кнеза Грбовића бб

тел. 014/3422-120

Наставник математике
са 72% радног времена

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има одго-
варајуће образовање у складу са члановима 
139., 140. и 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018- др. закони, 10/2019 и 6/2020) 
и на основу Правилника о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Сл. гласник - РС Просвет-
ни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-испр., 
13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019): да је сте-
као одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студијама другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-

мета или студијама другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријаву треба 
поднети и: попуњен пријавни фолмулар који се 
налази на сајту Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије; доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење о 
држављанству); извод из матичне књиге рође-
них; оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(за лица која су стекла академско звање мастер 
доставља се и оверена фотокопија дипломе о 
завршеним основним академским студијама); 
доказ да није осуђиван по основама из члана 
139. став 1. тачка 3. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
6/2020)-уверење из МУП-а; уверење из осно-
вног суда да није против кандидата покренут 
кривични поступак по основама из члана 139. 
став 1. тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
6/2020); доказ о знању језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи (уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на 
том језику); доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) дос-
тавља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду; радну биографију са тачном 
адресом пребивалишта и бројем телефона. 
Наведени документи морају бити у оригиналу 
или у овереној фотокопији не старији од шест 
месеци. Лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и небла-
говремене пријаве без потребне документације 
уз пријаву, као и фотокопије докумената које 
нису оверене, неће бити узете у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњености услова кон-
курса подносе се на горе наведену адресу шко-
ле са назнаком „За конкурс-математика”. Ближе 
информације могу се добити од секретара шко-
ле путем телефона: 014/3422-120. 

Наставник енглеског језика
са 83% радног времена

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има одго-
варајуће образовање у складу са члановима 
139., 140. и 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
6/2020) и на основу Правилника о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпита-
ча у стручним школама („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 
- испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019): да 

је стекао одговарајуће високо образовање: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студијама другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета или студијама другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријаву треба 
поднети и: попуњен пријавни фолмулар који се 
налази на сајту Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије; доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење о 
држављанству); извод из матичне књиге рође-
них; оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(за лица која су стекла академско звање мас-
тер доставља се и оверена фотокопија дипломе 
о завршеним основним академским студијама); 
доказ да није осуђиван по основама из члана 
139. став 1. тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) 
- уверење из МУП-а; уверење из основног суда 
да није против кандидата покренут кривични 
поступак по основама из члана 139. став 1. тач-
ка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020); доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику); доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду; радну биографију са 
тачном адресом пребивалишта и бројем теле-
фона. Наведени документи морају бити у ори-
гиналу или у овереној фотокопији не старији од 
шест месеци. Лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и небла-
говремене пријаве без потребне документације 
уз пријаву, као и фотокопије докумената које 
нису оверене, неће бити узете у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњености услова кон-
курса подносе се на горе наведену адресу шко-
ле са назнаком „За конкурс-математика”. Ближе 
информације могу се добити од секретара шко-
ле путем телефона: 014/3422-120. 

Библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има одго-
варајуће образовање у складу са члановима 
139., 140. и 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) 
и на основу Правилника о степену и врсти обра-
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зовања наставника из општеобразовних предме-
та, 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): да је стекао одгова-
рајуће високо образовање: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студијама другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета или студија-
ма другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријаву треба 
поднети и: попуњен пријавни фолмулар који се 
налази на сајту Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије; доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење о 
држављанству); извод из матичне књиге рође-
них; оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(за лица која су стекла академско звање мас-
тер доставља се и оверена фотокопија дипломе 
о завршеним основним академским студијама); 
доказ да није осуђиван по основама из члана 
139. став 1. тачка 3. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
6/2020)-уверење из МУП-а; уверење из основног 
суда да није против кандидата покренут кривич-
ни поступак по основама из члана 139. став 1. 
тачка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020); доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику); доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду; радну биографију са 
тачном адресом пребивалишта и бројем теле-
фона. Наведени документи морају бити у ори-
гиналу или у овереној фотокопији не старији од 
шест месеци. Лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и небла-
говремене пријаве без потребне документације 
уз пријаву, као и фотокопије докумената које 
нису оверене, неће бити узете у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњености услова кон-
курса подносе се на горе наведену адресу шко-
ле са назнаком „За конкурс-математика”. Ближе 
информације могу се добити од секретара шко-
ле путем телефона: 014/3422-120. 

Чистачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: степен стручне спреме-завршена 
основна школа у складу са Правилником о орга-

низацији и систематизацији послова у Средњој 
школи „Мионица” у Мионици, испуњеност усло-
ва по прописима Закона о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 - аутентично тумачење) као и усло-
ва из члана 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: да има наведено одговарајуће 
образовање; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву треба поднети и: попуњен пријавни 
фолмулар који се налази на сајту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије; доказ о држављанству Републи-
ке Србије (уверење о држављанству); извод 
из матичне књиге рођених; оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; доказ да није осуђи-
ван по основама из члана 139. став 1. тачка 3. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020)) - уверење из 
МУП-а; уверење из основног суда да није про-
тив кандидата покренут кривични поступак по 
основама из члана 139. став 1. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019 и 6/2020); доказ о знању јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи (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; радну биографију са тачном 
адресом пребивалишта и бројем телефона. 
Наведени документи морају бити у оригиналу 
или у овереној фотокопији не старији од шест 
месеци. Лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и небла-
говремене пријаве без потребне документације 
уз пријаву, као и фотокопије докумената које 
нису оверене, неће бити узете у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса подносе се на горе наведену адре-
су са назнаком „За конкурс чистачица”. Ближе 
информације могу се добити од секретара шко-
ле путем телефона: 014/3422-120. 

ОШ „ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ”
14202 Рајковић

тел. 014/3128-469

Наставник музичке културе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених чл. 24 став 1. Закона о раду („Сл. 
гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 
и 95/2018-аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 
139. став 1. тачке 1)-5), чланом 140. став 1. и 
став 2., чланом 142. став 1. и 4. Закона о осно-

вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” број 88/17, 27/18 - др закон 10/19 
и 6/20) као и из чл. 3 ст. 1. тач. 5. Правилни-
ка 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) и то да: 1. има одго-
варајуће високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 09. 
2005. године; 2. да испуњава услове прописа-
не Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи; 3. има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
4. није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављње малолетног лица или родоскрнуће, 
за кривична дела примања и давања мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 5. има држављанство Републике Србије; 
6. зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно – васпитни рад; 7. у складу са чла-
ном 142. став 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања, да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са европским системом преноса 
бодова. Кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је поло-
жио 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 лицен-
цу. Уз одштампани и читко попуњен пријавни 
формулар који се може преузети на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/
formular за пријем у радни однос у установама 
образовања и васпитања) Доставити: пријаву 
на конкурс са основним биографским подаци-
ма (својеручно потписану); оверену фотоко-
пију дипломе о одговарајућем образовању; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; уверење о 
неосуђиваности и непостојању дискриминатор-
ног понашања (не старије од 6 месеци); доказ о 
познавању српског језика - подноси онај канди-
дат који није стекао диплому на српском језику, 
а доказ треба да буде издат од стране високош-
колске установе надлажне за издавање таквих 
докумената (оригинал или оврена фотокопија); 
доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученици-
ма 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 предходну проверу психофизичке способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање, о чему 
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ће кандидати бити благовремено обавештени. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се 
на горе наведену адресу са назнаком „За кон-
курс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. 

Наставник ликовне културе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених чл. 24 став 1. Закона о раду („Сл. 
гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 
и 95/2018-аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 
139. став 1. тачке 1)-5), чланом 140. став 1. и 
став 2., чланом 142. став 1. и 4. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” број 88/17, 27/18 - др закон 10/19 
и 6/20) као и из чл. 3 ст. 1. тач. 5. Правилни-
ка 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) и то да: 1. има одго-
варајуће високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 09. 
2005. године; 2. да испуњава услове прописа-
не Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи; 3. има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
4. није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављње малолетног лица или родоскрнуће, 
за кривична дела примања и давања мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 5. има држављанство Републике Србије; 
6. зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно – васпитни рад; 7. у складу са чла-
ном 142. став 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања, да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са европским системом преноса 
бодова. Кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је поло-
жио 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 лицен-
цу. Уз одштампани и читко попуњен пријавни 
формулар који се може преузети на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/
formular за пријем у радни однос у установама 
образовања и васпитања) Доставити: пријаву 
на конкурс са основним биографским подаци-
ма (својеручно потписану); оверену фотоко-
пију дипломе о одговарајућем образовању; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); оригинал или оверена фотокопија 

извода из матичне књиге рођених; уверење о 
неосуђиваности и непостојању дискриминатор-
ног понашања (не старије од 6 месеци); доказ о 
познавању српског језика - подноси онај канди-
дат који није стекао диплому на српском језику, 
а доказ треба да буде издат од стране високош-
колске установе надлажне за издавање таквих 
докумената (оригинал или оврена фотокопија); 
доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученици-
ма 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 предходну проверу психофизичке 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 горе наведену адресу са назнаком „За кон-
курс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. 

Домар/мајстор одржавања
са 50% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане чланом 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 - аутентучно тумачење) 
као и посебне услове прописане чл. 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018 
др. закони и 10/2019, 27/2018 - др. закон и 
6/2020). Кандидати уз пријаву треба да доста-
ве: оверену копију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању - средње образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (доказ 
о овом услову се прибавља се пре закључења 
уговора); уверење да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрнуће, за кривична дела 
давање и примање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и да за њега нијр, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; извод из 
матичне књиге рођених рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију); знање 
српског језика и језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; кандидат попуњава 
и пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министраства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром доставити на горе наведену адресу, препо-
ручено поштом или лично. Доказ о здравстве-
ној способности доставља кандидат који буде 
изабран, непосредно пре закључења уговора 
о раду. Конкурс спроводи Конкурсна комисија, 
коју именује директор школе у складу са чла-
ном 154. Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити разматране. 

Чистачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане чланом 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 - аутентучно тумачење) 
као и посебне услове прописане чл. 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018 
др. закони и 10/2019, 27/2018 - др. закон и 
6/2020). Кандидати уз пријаву треба да доста-
ве: оверену копију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању- основно образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (доказ 
о овом услову се прибавља се пре закључења 
уговора); уверење да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрнуће, за кривична дела 
давање и примање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; извод из 
матичне књиге рођених рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију); знање 
српског језика и језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; доказ о здравстве-
ној способности доставља кандидат који буде 
изабран, непосредно пре закључења угобора о 
раду; кандидат попуњава и пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министраст-
ва просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставити на горе 
наведену адресу, препоручено поштом или лич-
но. Доказ о здравственој способности доставља 
кандидат који буде изабран, непосредно пре 
закључења уговора о раду. Конкурс спрово-
ди Конкурсна комисија, коју именује директор 
школе у складу са чланом 154. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити раз-
матране. 

Наставник математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених чл. 24 став 1. Закона о раду („Сл. 
гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 
и 95/2018-аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 
139. Став 1. тачке 1) - 5), чланом 140. став 1. и 
став 2., чланом 142. став 1. и 4. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” број 88/17, 27/18 - др закон 10/19 
и 6/20) као и из чл. 3. ст. 1. тач. 9. Правил-
ника 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) и то да: 1. има одго-
варајуће високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 09. 
2005. године; 2. да испуњава услове прописа-
не Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стучних сарадника у основној 
школи; 3. има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
4. није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
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злостављње малолетног лица или родоскрнуће, 
за кривична дела примања и давања мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 5. има држављанство Републике Србије; 
6. зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно – васпитни рад; 7. у складу са чла-
ном 142. став 1. да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са европским системом преноса бодова. 
Кандидат који је у току студија положио испи-
те 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 лицен-
цу. Уз одштампани и читко попуњен пријавни 
формулар који се може преузети на званич-
ној интернет страници Министарства просвете 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/
formular за пријем у радни однос у установама 
образовања и васпитања) доставити: пријаву 
на конкурс са основним биографским пода-
цима (својеручно потписана); оверену фото-
копију дипломе о одговарајућем образовању; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; потврду о 
некажњавању надлежне полицијске управе (не 
старије од 6 месеци); доказ о познавању српс-
ког 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 дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. У току 
трајања поступка одлучивања о избору канди-
дата, Конкурсна комисија врши ужи избор кан-
дидата, који се, у року од 8 дана од дана истека 
рока за подношење пријава упућују на предход-
ну проверу психофизичке способности за рад 
са децом и ученицима коју врши Национална 
служба за запошљавање, о чему ће кандида-
ти бити благовремено обавештени. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова за 
пријем у радни однос достављају се на горе 
наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. 

Наставник физике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених чл. 24 став 1. Закона о раду („Сл. 
гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 
и 95/2018-аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 
139. Став 1. тачке 1) - 5), чланом 140. став 1. и 
став 2., чланом 142. став 1. и 4. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” број 88/17, 27/18 - др закон 10/19 
и 6/20) као и из чл. 3. ст. 1. тач. 9. Правил-
ника 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) и то да: 1. има одго-
варајуће високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-

дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 09. 
2005. године; 2. да испуњава услове прописа-
не Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стучних сарадника у основној 
школи; 3. има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
4. није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављње малолетног лица или родоскрнуће, 
за кривична дела примања и давања мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 5. има држављанство Републике Србије; 
6. зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно – васпитни рад; 7. у складу са чла-
ном 142. став 1. да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са европским системом преноса бодова. 
Кандидат који је у току студија положио испи-
те 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 лицен-
цу. Уз одштампани и читко попуњен пријавни 
формулар који се може преузети на званич-
ној интернет страници Министарства просвете 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/
formular за пријем у радни однос у установама 
образовања и васпитања) доставити: пријаву 
на конкурс са основним биографским пода-
цима (својеручно потписана); оверену фото-
копију дипломе о одговарајућем образовању; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; потврду о 
некажњавању надлежне полицијске управе (не 
старије од 6 месеци); доказ о познавању српс-
ког 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 дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. У току 
трајања поступка одлучивања о избору канди-
дата, Конкурсна комисија врши ужи избор кан-
дидата, који се, у року од 8 дана од дана истека 
рока за подношење пријава упућују на предход-
ну проверу психофизичке способности за рад 
са децом и ученицима коју врши Национална 
служба за запошљавање, о чему ће кандида-
ти бити благовремено обавештени. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова за 
пријем у радни однос достављају се на горе 
наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. 

Чистачица
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане чланом 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 - аутентучно тумачење) 
као и посебне услове прописане чл. 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018 
др. закони и 10/2019, 27/2018 - др. закон и 
6/2020). Кандидати уз пријаву треба да доста-
ве: оверену копију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању- основно образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (доказ 
о овом услову се прибавља се пре закључења 
уговора); уверење да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрнуће, за кривична дела 
давање и примање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; извод из 
матичне књиге рођених рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију); знање 
српског језика и језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; доказ о здравстве-
ној способности доставља кандидат који буде 
изабран, непосредно пре закључења угобора о 
раду; кандидат попуњава и пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министраст-
ва просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставити на горе 
наведену адресу, препоручено поштом или лич-
но. Доказ о здравственој способности доставља 
кандидат који буде изабран, непосредно пре 
закључења уговора о раду. Конкурс спрово-
ди Конкурсна комисија, коју именује директор 
школе у складу са чланом 154. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити раз-
матране. 

Чистачица
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане чланом 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 - аутентучно тумачење) 
као и посебне услове прописане чл. 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018 
др. закони и 10/2019, 27/2018 - др. закон и 
6/2020). Кандидати уз пријаву треба да доста-
ве: оверену копију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању- основно образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (доказ 
о овом услову се прибавља се пре закључења 
уговора); уверење да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрнуће, за кривична дела 
давање и примање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; извод из 
матичне књиге рођених рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију); знање 
српског језика и језика на коме се остварује 
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образовно-васпитни рад; доказ о здравстве-
ној способности доставља кандидат који буде 
изабран, непосредно пре закључења угобора о 
раду; кандидат попуњава и пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министраст-
ва просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставити на горе 
наведену адресу, препоручено поштом или лич-
но. Доказ о здравственој способности доставља 
кандидат који буде изабран, непосредно пре 
закључења уговора о раду. Конкурс спрово-
ди Конкурсна комисија, коју именује директор 
школе у складу са чланом 154. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити раз-
матране. 

ОШ „ВЛАДИКА НИКОЛАЈ 
ВЕЛИМИРОВИЋ”

14000 Ваљево, Сувоборска 48
тел. 014/222-279

Наставник математике
са 66% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: 1) да има одговарајуће висо-
ко образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, према прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005; 2) да испуњава услове прописане 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник - Просветни гласник 
РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020); 
3) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 4) 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 5) да 
има држављанство Републике Србије; 6) да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати треба да 
доставе: 1) својеручно потписану пријаву на 
конкурс са основним биографским подацима; 
2) одштампан и попуњен пријавни формулар 
преузет са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС, у делу „Ново на сајту”, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; 3) оверену 
фотокопију дипломе или уверења о дипломи-
рању; 4) уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену фотоко-
пију); 5) оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; 6) извод 
из казнене евиденције као доказ о неосуђи-
ваности за горе наведена кривична дела и да 
није утврђено дискриминаторно понашање, 
које издаје надлежна полицијска управа МУП-а 
(не старије од 6 месеци); 7) доказ о познавању 
језика на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад подноси кандидат који није стекао 
диплому на српском језику, а доказ треба да 

буде издат од стране високошколске устано-
ве надлежне за издавање таквих докумената 
(оригинал или оверена фотокопија). Фотоко-
пије 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 про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Кандидат који буде изабран пре 
закључења уговора о раду доставља уверење 
о здравственој способности, не старије од 
шест месеци. Пријаве са потребном докумен-
тацијом доставити лично или поштом, на горе 
наведену адресу школе, са назнаком „Пријава 
на конкурс за радно место наставника мате-
матике”. 

Наставник биологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да има одговарајуће високо обра-
зовање 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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, према прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005; 
2) да испуњава услове прописане Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019 и 2/2020); 3) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 4) 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 при-
мање мита или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 5) 
да има држављанство Републике Србије; 6) да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати треба да 
доставе: 1) својеручно потписану пријаву на 
конкурс са основним биографским подацима; 
2) одштампан и попуњен пријавни формулар 
преузет са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС, у делу „Ново на сајту”, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; 3) оверену 
фотокопију дипломе или уверења о дипломи-
рању; 4) уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену фотоко-
пију); 5) оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; 6) извод 
из казнене евиденције као доказ о неосуђи-
ваности за горе наведена кривична дела и да 
није утврђено дискриминаторно понашање, 
које издаје надлежна полицијска управа МУП-а 
(не старије од 6 месеци); 7) доказ о познавању 
језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад подноси кандидат који није стекао диплому 
на српском језику, а доказ треба да буде издат 
од стране високошколске установе надлежне 
за издавање таквих докумената (оригинал или 
оверена фотокопија). Фотокопије које се под-
носе морају бити оверене од стране надлеж-
ног органа, у супротном неће се узети у раз-
матрање, 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 надлеж-
на служба за послове запошљавања. Канди-
дат који буде изабран пре закључења уговора 
о раду доставља уверење о здравственој спо-
собности, не старије од шест месеци. Пријаве 
са потребном документацијом доставити лично 
или поштом, на горе наведену адресу школе, са 
назнаком „Пријава на конкурс за радно место 
наставника биологије”. 

ОШ „ДУШАН ДАНИЛОВИЋ”
14212 Бргуле, Радљево бб

тел. 014/471-106

Наставник француског језика
са 55% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове: 1) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима; 2) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 3) 
да има држављанство Републике Србије; 4) да 
зна српски језик. Поред општих потребно је да 
кандидат испуњава и посебне услове тј. да има 
одговарајуће високо образовање: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије); студије 
другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; на основним студијима у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. 09. 2005. год. одговарајуће образовање 
мора бити у складу са Правилником о степе-
ну 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) чл. 3. 
тачка 5. француски језик. Кандидати су дужни 
да приложе следећу документацију: попуњен 
и одштампан пријавни формулар (налази се 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја), ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, уверење о држављанству - не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену фотоко-
пију), извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију), уверење о неос-
уђиваности - не старије од 6 месеци (уверење 
из казнене евиденције МУП-а Републике Србије 
надлежен полицијске урпаве), кратку биогра-
фију- ЦВ, лекарско уверење (прилаже канди-
дат који буде изабран по конкурсу, пре закљу-
чења уговора о раду), доказ о знању српског 
језика (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику). Рок за подношење 
пријава са потребним доказима о испуњавању 
услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана 
објављивања текста конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремено доставље-
не пријаве на конкурс неће бити разматране. 
Пријаве се подносе непосредно или путем 
поште на горе наведену адресу у затвореној 
коверти са назнаком за „Конкурс за пријем у 
радни однос”. Контакт особа и телефон: Деан 
Веселиновић, секретар 014/471-106. 
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Наука и образовање

Наставник енглеског језика
са 55% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове: 1) да има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 3) да има држављанство Републике 
Србије; 4) да зна српски језик. Поред општих 
потребно је да кандидат испуњава и посеб-
не услове тј. да има одговарајуће образовање 
у складу са законом и то: одговарајуће висо-
ко образовање према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019) и члану 140. и 142. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - други закони, 
10/19 и 6/20): професор, односно дипломира-
ни филолог за енглески језик и књижевност, 
дипломирани професор енглеског језика и књи-
жевности, мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет/профил енглески језик), 
мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм или главни предмет/профил 
енглески језик), дипломирани филолог англис-
та - мастер, мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм језик, књижевност и 
култура), мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена 
из научне, односностручне области за одгова-
рајући предмет). Кандидати су дужни да прило-
же следећу документацију: попуњен и одштам-
пан пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о 
држављанству - не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверену фотокопију), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију), уверење о неосуђиваности - не старије 
од 6 месеци (уверење из казнене евиденције 
МУП-а Републике Србије надлежен полицијске 
урпаве), кратку биографију-ЦВ, лекарско уве-
рење (прилаже кандидат који буде изабран по 
конкурсу, пре закључења уговора о раду), доказ 
о знању српског језика (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику). 
Рок за подношење пријава са потребним дока-
зима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, 
рачунајући од дана објављивања текста конкур-
са у публикацији Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговре-
мено достављене пријаве на конкурс неће бити 
разматране. Пријаве се подносе непосредно или 
путем поште нагоре наведену адресу, у затворе-
ној коверти са назнаком за „Конкурс за пријем 
у радни однос”. Контакт особа и телефон: Деан 
Веселиновић, секретар 014/471-106. 

Наставник биологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове: 1) да има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 месе-

ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 3) да има држављанство Републике 
Србије; 4) да зна српски језик. Поред општих 
потребно је да кандидат испуњава и посебне 
услове тј. да има одговарајуће високо обра-
зовање у складу са чл. 140. и 142. Закона о 
основама система образовања и васпитања и у 
складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадниказа рад 
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 од 15. 08. 2019. године): 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије): (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета или (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) високо обра-
зовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Кандидати су дужни да приложе 
следећу документацију: попуњен и одштампан 
пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о 
држављанству - не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверену фотокопију), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију), уверење о неосуђиваности - не старије 
од 6 месеци (уверење из казнене евиденције 
МУП-а Републике Србије надлежен полицијске 
урпаве), кратку биографију-CV, лекарско уве-
рење (прилаже кандидат који буде изабран по 
конкурсу, пре закључења уговора о раду), доказ 
о знању српског језика (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику). 
Рок за подношење пријава са потребним дока-
зима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, 
рачунајући од дана објављивања текста конкур-
са у публикацији Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговре-
мено достављене пријаве на конкурс неће бити 
разматране. Пријаве се подносе непосредно или 
путем поште на горе наведену адресу, у затво-
реној коверти са назнаком за „Конкурс за пријем 
у радни однос”. Контакт особа и телефон: Деан 
Веселиновић, секретар 014/471-106. 

СРЕДЊА ШКОЛА „1. 300 КАПЛАРА”
14240 Љиг, Војводе Мишића 26

тел. 014/3445-173

Наставник математике
са 88% радног времена

УСЛОВИ: На конкурс може се пријавити кан-
дидат који испуњава услове прописане чланом 
139. и чланом 140. став 1. и 2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: 1) да 
је стекао одговарајуће високо образовање: а) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студијама другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета 
или студијама другог степена из области педа-

гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, при чему мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; б) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2) да има 
психичку, физичку и здраствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвљење, за кри-
вично дело примања мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да је држављанин Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
је дужан да уз пријаву на конкурс достави и: 
попуњен пријавни формулар који се налази на 
сајту Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја Републике Србије; оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству РС (не старије од 6 
месеци); доказ да није осуђиван сходно члану 
139. став 1. тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања; доказ о знању језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику); очитану личну карту и 
радну биографију. Наведени документи морају 
бити у оригиналу или у овереној фотокопији. 
У току трајања поступка одлучивања о избору, 
кандидати који уђу у ужи избор дужни су да 
се подвргну провери психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши 
Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Изабрани канди-
дат је дужан да достави лекарско уверење пре 
закључења уговора о раду. Пријаве се подносе 
непосредно школи радним даном од 08-14 часо-
ва или путем поште. Пријаве слати са назнаком 
„За конкурс - наставник математике” на горе 
наведену адресу. Неблаговремене или непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање. За 
све додатне информације у вези конкурса јави-
ти се секретару школе на тел. 014/3445-173. 

Наставник услуживања са 
практичном наставом

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат испуњава 
услове прописана чланом 139. и чланом 140. 
став 1. и 2. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: 1) да је стекао одгова-
рајуће високо образовање: а) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студијама другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета или студија-
ма другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука, при чему мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета или б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
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сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године или в) на студија-
ма првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем; 2) да има психичку, физичку и 
здраствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиља у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскр-
вљење, за кривично дело примања мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да је држављанин Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
је дужан да уз пријаву на конкурс достави и: 
попуњен пријавни формулар који се налази на 
сајту Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја Републике Србије; оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству РС (не старије од 6 
месеци); доказ да није осуђиван сходно члану 
139. став 1. тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања; доказ о знању јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику); очитану личну карту и 
радну биографију. Наведени документи морају 
бити у оригиналу или у овереној фотокопији. 
У току трајања поступка одлучивања о избору, 
кандидати који уђу у ужи избор дужни су да се 
подвргну провери психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака. Изабрани кандидат је 
дужан да достави лекарско уверење пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве се подносе непо-
средно школи радним даном од 08-14 часова 
или путем поште. Пријаве слати са назнаком „За 
конкурс - наставник математике” на горе наве-
дену адресу. Неблаговремене или непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. За све 
додатне информације у вези конкурса јавити се 
секретару школе на тел. 014/3445-173. 

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „МИЛОВАН ГЛИШИЋ”

14000 Ваљево, Прва пролетерска 6
тел. 014/221-310

Оглас објављен дана 11. 03. 2020. године у пуб-
ликацији „Послови” поништава се у целости. 

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ”

14202 Рајковић
тел. 014/3428-469

Оглас објављен дана 11. 03. 2020. године у пуб-
ликацији „Послови” поништава се у целости.

ОШ „СЕСТРЕ ПАВЛОВИЋ”
14246 Белановица, Вука Караџића 27

тел. 014/3449-118

Наставник математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има одго-
варајуће образовање у складу са члановима 
139., 140. и 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
6/2020) и на основу Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019): 1) да је стекао одговарајуће високо 
образовање: а) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студијама другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета или студијама дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; б) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву треба поднети 
и: попуњен пријавни фолмулар који се налази 
на сајту Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије; доказ о 
држављанству Републике Србије (уверење о 
држављанству); извод из матичне књиге рође-
них; оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(за лица која су стекла академско звање мастер 
доставља се и оверена фотокопија дипломе о 
завршеним основним академским студијама); 
доказ да није осуђиван по основама из члана 
139. став 1. тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) 
- уверење из МУП-а; уверење из основног суда 
да није против кандидата покренут кривични 
поступак по основама из члана 139. став 1. тач-
ка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020); доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику); доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) доставља изабрани кан-
дидат, пре закључења уговора о раду; радну 
биографију са тачном адресом пребивалишта и 
бројем телефона. Наведени документи морају 
бити у оригиналу или у овереној фотокопији не 
старији од шест месеци. Лекарско уверење се 

подноси пре закључења уговора о раду. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве без потребне 
документације уз пријаву, као и фотокопије 
докумената које нису оверене, неће бити узе-
те у разматрање. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана обављивања конкурса. Пријаве 
са доказима о испуњености услова конкурса 
подносе се на горе наведену адресу са назна-
ком „За конкурс-наставник математике”. Ближе 
информације могу се добити од секретара шко-
ле путем телефона: 014/3449-118. 

Наставник српског језика
са 95% радног времена

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има одго-
варајуће образовање у складу са члановима 
139., 140. и 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
6/2020) и на основу Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019): 1) да је стекао одговарајуће високо 
образовање: а) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студијама другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета или студијама дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; б) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву треба поднети 
и: попуњен пријавни фолмулар који се налази 
на сајту Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије; доказ о 
држављанству Републике Србије (уверење о 
држављанству); извод из матичне књиге рође-
них; оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(за лица која су стекла академско звање мастер 
доставља се и оверена фотокопија дипломе о 
завршеним основним академским студијама); 
доказ да није осуђиван по основама из члана 
139. став 1. тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) 
- уверење из МУП-а; уверење из основног суда 
да није против кандидата покренут кривични 
поступак по основама из члана 139. став 1. тач-
ка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020); доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у Школи (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику); доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравстве-
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ну способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) доставља изабрани кан-
дидат, пре закључења уговора о раду; радну 
биографију са тачном адресом пребивалишта и 
бројем телефона. Наведени документи морају 
бити у оригиналу или у овереној фотокопији не 
старији од шест месеци. Лекарско уверење се 
подноси пре закључења уговора о раду. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве без потребне 
документације уз пријаву, као и фотокопије 
докумената које нису оверене, неће бити узе-
те у разматрање. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана обављивања конкурса. Пријаве 
са доказима о испуњености услова конкурса 
подносе се на горе наведену адресу са назна-
ком „За конкурс-наставник математике”. Ближе 
информације могу се добити од секретара шко-
ле путем телефона: 014/3449-118. 

Шеф рачуноводства
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, економ-
ског смера, у складу са Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Основ-
ној школи „Сестре Павловић” у Белановици, 
испуњеност услова по прописима Закона о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење) 
као и услова из члана 139. 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 наведено одговарајуће 
образовање; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 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, дузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовноваспитни рад. Уз 
пријаву треба поднети и: попуњен пријавни 
фолмулар који се налази на сајту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије; доказ о држављанству Републи-
ке Србије (уверење о држављанству); извод 
из матичне књиге рођених; оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; доказ да није осуђи-
ван по основама из члана 139. став 1. тачка 3. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) - уверење из 
МУП-а; уверење из основног суда да није про-
тив кандидата покренут кривични поступак по 
основама из члана 139. став 1. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019 и 6/2020); доказ о знању јези-
ка на којем се изводи образовноваспитни рад у 
школи (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; радну биографију са тачном 
адресом пребивалишта и бројем телефона. 
Наведени документи морају бити у оригиналу 
или у овереној фотокопији не старији од шест 
месеци. Лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и небла-
говремене пријаве без потребне документације 

уз пријаву, као и фотокопије докумената које 
нису оверене, неће бити узете у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњености услова кон-
курса подносе се на горе наведену адресу са 
назнаком „За конкурс-шеф рачуноводства”. Бли-
же информације могу се добити од секретара 
школе путем телефона: 014/3449-118. 

Домар

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, средње 
образовање машинске струке и поседовање 
сертификата о стручној оспособљености за 
безбедан рад на пословима руковаоца парним 
и гасним котловима у складу са Правилником 
о организацији и систематизацији послова у 
Основној школи „Сестре Павловић” у Белано-
вици, испуњеност услова по прописима Закона 
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 
113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење) као 
и услова из члана 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
6/2020), и то: 1) да има наведено одговарајуће 
образовање; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 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, дузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовноваспит-
ни рад. Уз пријаву треба поднети и: попуњен 
пријавни фолмулар који се налази на сајту 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије; доказ о држављан-
ству Републике Србије (уверење о држављан-
ству); извод из матичне књиге рођених; оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; сертификат 
о стручној оспособљености за безбедан рад на 
пословима руковаоца парним и гасним котлови-
ма- оригинал или оверену фотокопију; доказ да 
није осуђиван по основама из члана 139. став 1. 
тачка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) -уве-
рење из МУП-а; уверење из основног суда да 
није против кандидата покренут кривични 
поступак по основама из члана 139. став 1. тач-
ка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020); доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику); доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) доставља изабрани кан-
дидат, пре закључења уговора о раду; радну 
биографију са тачном адресом пребивалишта и 
бројем телефона. Наведени документи морају 
бити у оригиналу или у овереној фотокопији не 
старији од шест месеци. Лекарско уверење се 
подноси пре закључења уговора о раду. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве без потребне 
документације уз пријаву, као и фотокопије 
докумената које нису оверене, неће бити узете 
у разматрање. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова конкурса подносе се на горе наве-
дену адресу са назнаком „За конкурс-домар”. 
Ближе информације могу се добити од секрета-
ра школе путем телефона: 014/3449-118. 

Чистачица
са 50% радног времена 

УСЛОВИ: I степен стручне спреме - заврше-
на основна школа у складу са Правилником 
о организацији и систематизацији послова у 
Основној школи „Сестре Павловић” у Белано-
вици, испуњеност услова по прописима Закона 
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 
113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење) као 
и услова из члана 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 
и 6/2020), и то: да има наведено одговарајуће 
образовање; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву треба поднети и: Попуњен пријавни 
фолмулар који се налази на сајту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије; доказ о држављанству Републи-
ке Србије (уверење о држављанству); извод 
из матичне књиге рођених; оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; доказ да није осуђи-
ван по основама из члана 139. став 1. тачка 3. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020)-уверење из 
МУП-а; уверење из основног суда да није про-
тив кандидата покренут кривични поступак по 
основама из члана 139. став 1. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019 и 6/2020); доказ о знању јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи (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; радну биографију са тачном 
адресом пребивалишта и бројем телефона. 
Наведени документи морају бити у оригиналу 
или у овереној фотокопији не старији од шест 
месеци. Лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и небла-
говремене пријаве без потребне документације 
уз пријаву, као и фотокопије докумената које 
нису оверене, неће бити узете у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса подносе се на горе наведену адре-
су са назнаком „За конкурс-чистачица”. Ближе 
информације могу се добити од секретара шко-
ле путем телефона: 014/3449-118. 

Чистачица
за рад у издвојеном одељењу у 

Калањевцима, са 80% радног времена

УСЛОВИ: I степен стручне спреме - заврше-
на основна школа у складу са Правилником 
о организацији и систематизацији послова у 
Основној школи „Сестре Павловић” у Белано-
вици, испуњеност услова по прописима Закона 
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 
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113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење) као 
и услова из члана 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 
и 6/2020), и то: да има наведено одговарајуће 
образовање; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву треба поднети и: Попуњен пријавни 
фолмулар који се налази на сајту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије; доказ о држављанству Републи-
ке Србије (уверење о држављанству); извод 
из матичне књиге рођених; оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; доказ да није осуђи-
ван по основама из члана 139. став 1. тачка 3. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020)-уверење из 
МУП-а; уверење из основног суда да није про-
тив кандидата покренут кривични поступак по 
основама из члана 139. став 1. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019 и 6/2020); доказ о знању јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи (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; радну биографију са тачном 
адресом пребивалишта и бројем телефона. 
Наведени документи морају бити у оригиналу 
или у овереној фотокопији не старији од шест 
месеци. Лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и небла-
говремене пријаве без потребне документације 
уз пријаву, као и фотокопије докумената које 
нису оверене, неће бити узете у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса подносе се на горе наведену адре-
су са назнаком „За конкурс-чистачица”. Ближе 
информације могу се добити од секретара шко-
ле путем телефона: 014/3449-118. 

Чистачица
за рад у издвојеном одељењу у 

Живковцима, са 85% радног времена

УСЛОВИ: I степен стручне спреме - заврше-
на основна школа у складу са Правилником 
о организацији и систематизацији послова у 
Основној школи „Сестре Павловић” у Белано-
вици, испуњеност услова по прописима Закона 
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 
113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење) као 
и услова из члана 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 
и 6/2020), и то: да има наведено одговарајуће 
образовање; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три 

месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву треба поднети и: Попуњен пријавни 
фолмулар који се налази на сајту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије; доказ о држављанству Републи-
ке Србије (уверење о држављанству); извод 
из матичне књиге рођених; оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; доказ да није осуђи-
ван по основама из члана 139. став 1. тачка 3. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020)-уверење из 
МУП-а; уверење из основног суда да није про-
тив кандидата покренут кривични поступак по 
основама из члана 139. став 1. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019 и 6/2020); доказ о знању јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи (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; радну биографију са тачном 
адресом пребивалишта и бројем телефона. 
Наведени документи морају бити у оригиналу 
или у овереној фотокопији не старији од шест 
месеци. Лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и небла-
говремене пријаве без потребне документације 
уз пријаву, као и фотокопије докумената које 
нису оверене, неће бити узете у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса подносе се на горе наведену адре-
су са назнаком „За конкурс-чистачица”. Ближе 
информације могу се добити од секретара шко-
ле путем телефона: 014/3449-118. 

Чистачица
за рад у издвојеном одељењу у 

Шутцима, са 65% радног времена

УСЛОВИ: I степен стручне спреме - заврше-
на основна школа у складу са Правилником 
о организацији и систематизацији послова у 
Основној школи „Сестре Павловић” у Белано-
вици, испуњеност услова по прописима Закона 
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 
113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење) као 
и услова из члана 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 
и 6/2020), и то: да има наведено одговарајуће 
образовање; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-

минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву треба поднети и: Попуњен пријавни 
фолмулар који се налази на сајту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије; доказ о држављанству Републи-
ке Србије (уверење о држављанству); извод 
из матичне књиге рођених; оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; доказ да није осуђи-
ван по основама из члана 139. став 1. тачка 3. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020)-уверење из 
МУП-а; уверење из основног суда да није про-
тив кандидата покренут кривични поступак по 
основама из члана 139. став 1. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019 и 6/2020); доказ о знању јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи (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; радну биографију са тачном 
адресом пребивалишта и бројем телефона. 
Наведени документи морају бити у оригиналу 
или у овереној фотокопији не старији од шест 
месеци. Лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и небла-
говремене пријаве без потребне документације 
уз пријаву, као и фотокопије докумената које 
нису оверене, неће бити узете у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса подносе се на горе наведену адре-
су са назнаком „За конкурс-чистачица”. Ближе 
информације могу се добити од секретара шко-
ле путем телефона: 014/3449-118. 

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ”
14226 Јабучје

тел. 014/434-014

Наставник математике
са 66% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 75/14, 13/17 - УС и 113/17), испуњава 
и посебне услове прописане чланом 139. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 
- др. закони), односно чланом 21. Правилника 
о организацији и систематизацији послова у 
ОШ „Димитрије Туцовић” у Јабучју, и то ако: 
1) има одговарајуће образовање; 2) има пси-
хичку, 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита;за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечанства и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну санкцијуи за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављансто Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на коме остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености наведених 
услова саставни су део пријаве на конкурс, изу-
зев доказа из тачке 2. који се прибавља пре 
закључења уговора о раду. У смислу услова 
који се тичу образовања кандидата, Правилни-
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Наука и образовање

ком о организацији и систематизацији послова 
у ОШ „Димитрије Туцовић” Јабучје прописа-
но је следеће: послове наставника предметне 
наставе може да обавља лице које има одго-
варајуће образовање, под којим се сматра: 1. 
високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука; 2. високо образовање стечено 
на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне студије и специјалис-
тичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем. Кан-
дидати подносе одштампан и попуњен пријав-
ни формулар са званичне странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, достављају устано-
ви. Уз пријавни формулар кандидати су дужни 
да приложе одговарајућу документацију којом 
се доказује испуњеност прописаних услова и 
то: диплому о стеченом одговарајућем обарзо-
вању (кандидати који су завршили други степен 
достављају и диплому са основних академских 
студија); извод из матичне књиге рођених (на 
прописаном обрасцу са холограмом); уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци); 
уверење о неосуђиваности (не старије од шест 
месеци); личну биографију (CV). Доказ о здрав-
ственој способности за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Сви 
докази прилажу се у оригиналу или овереној 
фотокопији. Непотпуне и неблаговреме прија-
ве, као и пријаве са неовереним фотокопијама, 
неће бити узете у разматрање. Кандидати који 
испуњавају услове за оглашено радно место, 
а чије су пријаве благовремене, потпуне и уз 
које су приложени сви потребни докази и који 
су изабрани у ужи избор упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поспупака. Одлуку о избору кандида-
та обавиће се у просторијама ОШ „Димитрије 
Туцовић” у Јабучју, с тим што ће кандидати о 
датуму и времену разговора бити обавештени 
на адресу односно број контак телефона који 
су навели у пријавама. Пријаве са доказима 
о испуњености услова предати непосредно у 
секретаријату школе или послати на горе наве-
дену адресу. Пријаве се предају у затвореној 
коверти са назнаком „Конкурс за пријем у рад-
ни однос на радном месту наставника матема-
тике”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити од секретара школе и пре телефона 
014/434-014. Напомена: неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве 
уз које нису приложени сви тражени докази 
биће одбачене закључком конкурсне комисије. 

Наставник физике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 75/14, 13/17-УС и 113/17), испуњава и 
посебне услове прописане чланом 139. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 
- др. закони), односно чланом 21. Правилника 
о организацији и систематизацији послова у 
ОШ „Димитрије Туцовић” у Јабучју, и то ако: 1) 
има одговарајуће образовање; 2) има психич-

ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правос-
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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање или давање мита;за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечан-
ства и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену санкцијуи 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављансто 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на 
коме остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи о испуњености наведених услова саставни су 
део пријаве на конкурс, изузев доказа из тачке 
2. који се прибавља пре закључења уговора о 
раду. У смислу услова који се тичу образовања 
кандидата, Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова у ОШ „Димитрије Туцо-
вић” Јабучје прописано је следеће: послове 
наставника предметне наставе може да обавља 
лице које има одговарајуће образовање, под 
којим се сматра: 1. Високо образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 
(2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2. високо образовање сте-
чено на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне студије и специјалис-
тичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем. Кан-
дидати подносе одштампан и попуњен пријав-
ни формулар са званичне странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, достављају устано-
ви. Уз пријавни формулар кандидати су дужни 
да приложе одговарајућу документацију којом 
се доказује испуњеност прописаних услова и 
то: диплому о стеченом одговарајућем обарзо-
вању (кандидати који су завршили други степен 
достављају и диплому са основних академских 
студија); извод из матичне књиге рођених (на 
прописаном обрасцу са холограмом); уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци); 
уверење о неосуђиваности (не старије од шест 
месеци); личну биографију (CV). Доказ о здрав-
ственој способности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење) подноси изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Сви докази 
прилажу се у оригиналу или овереној фотоко-
пији. Непотпуне и неблаговреме пријаве, као и 
пријаве са неовереним фотокопијама, неће бити 
узете у разматрање. Кандидати који испуња-
вају услове за оглашено радно место, а чије су 
пријаве благовремене, потпуне и уз које су при-
ложени сви потребни докази и који су изабрани 
у ужи избор упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поспупака. 
Одлуку о избору кандидата обавиће се у просто-
ријама ОШ „Димитрије Туцовић” у Јабучју, с тим 
што ће кандидати о датуму и времену разговора 
бити обавештени на адресу односно број кон-
так телефона који су навели у пријавама. Прија-
ве са доказима о испуњености услова предати 
непосредно у секретаријату школе или посла-
ти на горе наведену адресу. Пријаве се предају 
у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за 
пријем у радни однос на радном месту настав-
ника физике”

Наставник географије
са 70% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 75/14, 13/17-УС и 113/17), испуњава и 
посебне услове прописане чланом 139. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 
- др. закони), односно чланом 21. Правилника 
о организацији и систематизацији послова у 
ОШ „Димитрије Туцовић” у Јабучју, и то ако: 
1) има одговарајуће образовање; 2) има пси-
хичку, 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита;за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечанства и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену санкцијуи за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављансто Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на коме остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
наведених услова саставни су део пријаве 
на конкурс, изузев доказа из тачке 2. који се 
прибавља пре закључења уговора о раду. У 
смислу услова који се тичу образовања канди-
дата, Правилником о организацији и система-
тизацији послова у ОШ „Димитрије Туцовић” 
Јабучје прописано је следеће: послове настав-
ника предметне наставе може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање, под којим 
се сматра: 1. Високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука; 
2. високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне студије и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године 
или вишим образовањем. Кандидати подно-
се одштампан и попуњен пријавни формулар 
са званичне странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају установи. 
Уз пријавни формулар кандидати су дужни да 
приложе одговарајућу документацију којом 
се доказује испуњеност прописаних услова и 
то: диплому о стеченом одговарајућем обар-
зовању (кандидати који су завршили дру-
ги степен достављају и диплому са основних 
академских студија); извод из матичне књиге 
рођених (на прописаном обрасцу са хологра-
мом); уверење о држављанству (не старије 
од шест месеци); уверење о неосуђиваности 
(не старије од шест месеци); личну биогра-
фију (CV). Доказ о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Сви докази прилажу се 
у оригиналу или овереној фотокопији. Непот-
пуне и неблаговреме пријаве, као и пријаве са 
неовереним фотокопијама, неће бити узете у 
разматрање. Кандидати који испуњавају усло-
ве за оглашено радно место, а чије су пријаве 
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благовремене, потпуне и уз које су приложе-
ни сви потребни докази и који су изабрани у 
ужи избор упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поспупака. 
Одлуку о избору кандидата обавиће се у прос-
торијама ОШ „Димитрије Туцовић” у Јабучју, 
с тим што ће кандидати о датуму и времену 
разговора бити обавештени на адресу односно 
број контак телефона који су навели у пријава-
ма. Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва предати непосредно у секретаријату школе 
или послати на горе наведену адресу. Пријаве 
се предају у затвореној коверти са назнаком 
„Конкурс за пријем у радни однос на радном 
месту наставника географије”. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити од секретара 
школе и пре телефона 014/434-014. Напомена: 
неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази биће одбачене закључком 
конкурсне комисије. 

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 75/14, 13/17-УС и 113/17), испуњава и 
посебне услове прописане чланом 139. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 
- др. закони), односно чланом 21. Правилника 
о организацији и систематизацији послова у 
ОШ „Димитрије Туцовић” у Јабучју, и то ако: 
1) има одговарајуће образовање; 2) има пси-
хичку, 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита;за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечанства и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
санкцијуи за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављансто Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на коме остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености наведених 
услова саставни су део пријаве на конкурс, 
изузев доказа из тачке 2. који се прибавља 
пре закључења уговора о раду. У смислу усло-
ва који се тичу образовања кандидата, Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у ОШ „Димитрије Туцовић” Јабучје 
прописано је следеће: „За обављање посло-
ва радног места референта за финансијско 
рачуноводствене послове, може се засновати 
радни однос са лицем које је стекло четврти 
степен стручне спреме, стечен након заврше-
не средње школе правно-економског смер”. 
Кандидати подносе одштампан и попуњен 
пријавни формулар са званичне странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом, 
достављају установи. Уз пријавни формулар 
кандидати су дужни да приложе одговарајућу 
документацију којом се доказује испуњеност 
прописаних услова и то: диплому о стеченом 
одговарајућем, извод из матичне књиге рође-
них (на прописаном обрасцу са холограмом); 
уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци); уверење о неосуђиваности (не ста-

рије од шест месеци); личну биографију (CV). 
Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) под-
носи изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Сви докази прилажу се у ориги-
налу или овереној фотокопији. Непотпуне и 
неблаговреме пријаве, као и пријаве са нео-
вереним фотокопијама, неће бити узете у раз-
матрање. Кандидати који испуњавају услове 
за оглашено радно место, а чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су приложе-
ни сви потребни докази и који су изабрани у 
ужи избор упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поспупака. 
Одлуку о избору кандидата обавиће се у прос-
торијама ОШ „Димитрије Туцовић” у Јабучју, 
с тим што ће кандидати о датуму и времену 
разговора бити обавештени на адресу односно 
број контак телефона који су навели у пријава-
ма. Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва предати непосредно у секретаријату школе 
или послати на горе наведенуадресу. Пријаве 
се предају у затвореној коверти са назнаком 
„Конкурс за пријем у радни однос на радном 
месту референта за финансијско рачуновод-
ствене послове”. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити од секретара школе и 
пре телефона 014/434-014. Напомена: небла-
говремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази биће одбачене закључком 
конкурсне комисије. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „УБ” 
14210 Уб, Вука Караџића 15

тел. 014/411-149

Наставник историје
са 55% радног времена

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство, стручна 
спрема VII/1 степен, према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама-наставник историје, испуњеност усло-
ва по прописима Закона о раду као и услова из 
члана 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потрбну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Докумен-
тација потребна за конкурс: 1. оверена копија 
дипломе о стеченом образовању; 2. уверење да 
кандидат није осуђиван - оригинал или овере-
ну копију; 3. уверење о држављанству - ори-
гинал или оверену копију; 4. извод из матичне 
књиге рођених - оригинал или оверену копију; 
5. кратак CV кандидата, а доказ о поседовању 
психичке, физичке и здраствене способности 
за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. У току трајања 
поступка одлучивања о избору кандидати који 
уђу у ужи избор дужни су да се подвргну прове-
ри психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши Национална служба 
за запошљавање, применом стандардизова-
них поступака у складу са чланом 154. Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
по распореду који утврди школа у сарадњи са 
Националном службом за запошљавање о чему 
ће кандидат бити благовремено обавештен. 
Кандидат мора знати језикна коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова за пријем 
у радни однос достављају се на горе наведену 
адресу са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве на конкурс неће бити 
разматране. 

ОШ „СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ”
14222 Дивци

тел. 014/274-507

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат може да буде примљен у 
радни однос под условима из чл. 139. ЗОСОВ-а: 
1) да има одговарајуће образовање и то: у 
складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручниих сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19 и 
чл. 140. ЗОСОВ-а стечено: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. год; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторено понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се преузима на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије. Уз пријаву, канди-
дат доставља доказе о: биографију; оригинал 
или оверена копија дипломе о стеченој струч-
ној спреми; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; доказ да није осуђи-
ван правоснажном пресудом; доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима, доставља 
се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву, 
сви тражени докази морају бити достављени 
као оригинали или оверене копије оригинала, 
не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве на конкурс, неће се узимати у 
разматрање при одлучивању по конкурсу. Пре 
доношења одлуке о избору, кандидати који уђу 
у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши Национална служба за запошља-
вање. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
именована од стране директора школе. Пријаве 
доставити лично или послати на горе наведену 
адресу са назнаком „За конкурс”. 

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

са 75,33% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат може да буде примљен у 
радни однос под условима из чл. 139. ЗОСОВ-а: 
1) одговарајуће образовање у складу са чл. 23. 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова у Основној школи „Стеван Филиповић” 
из Диваца, дел. бр. 324/5/2019 од 23. 08. 2019. 
године, и то сведочанство основне школе-пр-
ви степен стручне спреме; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
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нуће, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторено понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се преузима на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије. Уз пријаву, канди-
дат доставља доказе о: биографију; оригинал 
или оверена копија дипломе о стеченој струч-
ној спреми; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; доказ да није осуђи-
ван правоснажном пресудом; доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима, доставља 
се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву, 
сви тражени докази морају бити достављени 
као оригинали или оверене копије оригинала, 
не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве на конкурс, неће се узимати у 
разматрање при одлучивању по конкурсу. Пре 
доношења одлуке о избору, кандидати који уђу 
у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши Национална служба за запошља-
вање. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
именована од стране директора школе. Пријаве 
доставити лично или послати на горе наведену 
адресу са назнаком „ЗА КОНКУРС”. 

ОШ „МИЛОВАН ГЛИШИЋ”
14252 Ваљевска Каменица 

тел. 014/254-755

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати могу бити примљени у 
радни однос ако испуњавају услове из чл. 139. 
ЗОСОВ-а: 1) да имају одговарајуће образовање, 
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, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и 
чл. 140 ЗОСОВ-а, стечено: на студијама другог 
степена (мастер академске, мастер струковне 
студије) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; 2) да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; 3) да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
имају држављанство Републике Србије; 5) да 
знају српски језик - образовно-васпитни рад се 
оставрује на српском језику. Кандидати треба 
да доставе: 1) радну биографију; 2) одштампан 
и попуњен пријавни формулар преузет са зва-
ничне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја РС; 3) оверену 
фотокопију дипломе или уверења о дипломи-
рању; 4) оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству; 5) оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 

6) извод из казнене евиденције као доказ о нео-
суђиваности за горе наведена кривична дела и 
да није утврђено дискриминаторно понашање, 
које издаје надлежна полицијска управа, (не 
старије од 6 месеци). Фотокопије које се под-
носе морају бити оверене од стране надлежног 
органа, не старије од 6 месеци, у супротном 
неће се узети у разматрање, као ни непотпу-
не и неблаговремене пријаве. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Кандидат који буде изабран на 
конкурсу, доставиће уверење о здравственој 
способности пре закључења уговора о раду (не 
старије од шест месеци). Пријаве са потребном 
документацијом доставити лично или поштом, 
на горе наведену адресу са назнаком „Пријава 
на конкурс”. 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 изда-
вање таквих докумената (оригинал или овере-
на фотокопија). 

Наставник српског језика
са 94,44% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати могу бити примљени у 
радни однос ако испуњавају услове из чл. 139. 
ЗОСОВ-а: 1) да имају одговарајуће образовање, 
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, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и 
чл. 140 ЗОСОВ-а, стечено: на студијама другог 
степена (мастер академске, мастер струковне 
студије) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; 2) да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; 3) да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
имају држављанство Републике Србије; 5) да 
знају српски језик - образовно-васпитни рад се 
оставрује на српском језику. Кандидати треба 
да доставе: 1) радну биографију; 2) одштампан 
и попуњен пријавни формулар преузет са зва-
ничне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја РС; 3) оверену 
фотокопију дипломе или уверења о дипломи-
рању; 4) оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству; 5) оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
6) извод из казнене евиденције као доказ о нео-
суђиваности за горе наведена кривична дела и 
да није утврђено дискриминаторно понашање, 
које издаје надлежна полицијска управа, (не 
старије од 6 месеци). Фотокопије које се под-
носе морају бити оверене од стране надлежног 
органа, не старије од 6 месеци, у супротном 
неће се узети у разматрање, као ни непотпу-
не и неблаговремене пријаве. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Кандидат који буде изабран на 
конкурсу, доставиће уверење о здравственој 
способности пре закључења уговора о раду (не 

старије од шест месеци). Пријаве са потребном 
документацијом доставити лично или поштом, 
на горе наведену адресу са назнаком „Пријава 
на конкурс”. 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 изда-
вање таквих докумената (оригинал или овере-
на фотокопија). 

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА „ВАЉЕВО”
14000 Ваљево, Владике Николаја 54

тел. 014/221-557

Наставник предметне и практичне 
наставе - групе предмета 

ветеринарске струке подручја 
пољопривреда

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 139. и чл. 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) и 
Правилника о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у средњим стручним школама у подручју 
рада Пољопривреда, производња и прерада 
хране („Сл. гласник РС” - „Просветни гласник” 
бр: 5/2015, 10/2016, 2/2017, 13/2018) и то да: 
1. је стекло одговарајуће високо образовање: 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета 
или на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. 09. 2005. године; 
2. има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
ско понашање; 4. има држављанство Републике 
Србије; 5. зна српски језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидат треба 
да достави: 1) пријаву на конкурс са основним 
биографским подацима (својеручно потписану); 
2) одштампан и попуњен пријавни формулар 
преузет са званичне интернет странице Минис-
тарство просвете, науке и технолошког развоја 
РС; 3) оверену фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми; 4) оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
5) оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству; 6) извод из казнене евиден-
ције као доказ да кадидат 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 кривично дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
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но дискриминаторско понашање; 7) доказ о 
познавању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад подноси кандидат који 
није стекао диплому на српском језику, а доказ 
треба да буде издат од стране високошколске 
установе за издавање таквих докумената (ори-
гинал или оверена фотокопија). Фотокопије 
које се подносе морају бити оверене од стране 
надлежног органа, у супротном неће се узети у 
разматрање, као и непотпуне и неблаговремене 
пријаве. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за запошљавање. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности, не 
старије од шест месеци. Пријаве се достављају 
непосредно секретаријату школе или поштом 
на горе наведену адресу. Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату школе на теле-
фон број 014/225-740. 

Наставник предметне и практичне 
наставе - групе предмета 

производња и прерада хране
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 139. и чл. 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) и 
Правилника о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у средњим стручним школама у подручју 
рада Пољопривреда, производња и прерада 
хране („Сл. гласник РС” - „Просветни гласник” 
бр: 5/2015, 10/2016, 2/2017, 13/2018) и то да: 
1. је стекло одговарајуће високо образовање: 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета 
или на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. 09. 2005. године; 
2. има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
ско понашање; 4. има држављанство Републике 
Србије; 5. зна српски језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидат треба 
да достави: 1) пријаву на конкурс са основним 
биографским подацима (својеручно потписану); 
2) одштампан и попуњен пријавни формулар 
преузет са званичне интернет странице Минис-
тарство просвете, науке и технолошког развоја 
РС; 3) оверену фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми; 4) оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
5) оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству; 6) извод из казнене евиден-
ције као доказ да кадидат 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 кривично дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 

групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторско понашање; 7) доказ о 
познавању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад подноси кандидат који 
није стекао диплому на српском језику, а доказ 
треба да буде издат од стране високошколске 
установе за издавање таквих докумената (ори-
гинал или оверена фотокопија). Фотокопије 
које се подносе морају бити оверене од стране 
надлежног органа, у супротном неће се узети у 
разматрање, као и непотпуне и неблаговремене 
пријаве. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за запошљавање. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности, не 
старије од шест месеци. Пријаве се достављају 
непосредно секретаријату школе или поштом 
на горе наведену адресу. Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату школе на теле-
фон број 014/225-740. 

Техничар на одржавању 
информационих система и 

технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) и то да: 1) 
је стекло одговарајуће средње образовање у 
трајању од четири године; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правос-
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 кривично дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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-васпит-
ни рад. Кандидат треба да достави: 1) пријаву 
на конкурс са основним биографским подаци-
ма (својеручно потписану); 2) одштампан и 
попуњен пријавни формулар преузет са звани-
чне интернет странице Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја РС; 3) оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми; 4) оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених; 5) оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству; 
6) извод из казнене евиденције као доказ да 
кадидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторско понашање; 7) доказ о познавању срп-
ског језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад подноси кандидат који није стекао 

диплому на српском језику, а доказ треба да 
буде издат од стране високошколске установе 
за издавање таквих докумената (оригинал или 
оверена фотокопија). Фотокопије које се под-
носе морају бити оверене од стране надлеж-
ног органа, у супротном неће се узети у раз-
матрање, као и непотпуне и неблаговремене 
пријаве. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за запошљавање. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности, не 
старије од шест месеци. Пријаве се достављају 
непосредно секретаријату школе или поштом 
на горе наведену адресу. Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату школе на теле-
фон број 014/225-740. 

ОШ „АНДРА САВИЋ”
14000 Ваљево, Јована Дучића 5

тел. 014/221-296

Наставник српског језика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако: 1) има одговарајуће високо 
образовање - у складу са чл. 140., 142., 143. 
и 144. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
10/2019) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС-Про-
светни гласник” бр 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019); 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима; 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављан-
ство 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), 4) и 5) овог члана сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Уз одштампан и 
читко попуњен пријавни формулар (налази се 
на сајту Министарства просвете) доставити: 
писану биографију; оверену копију дипломе о 
стеченој стручној спреми (кандидати који су 
завршили други степен достављају и диплому 
са основних студија); оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије; оверена 
копија извода из матичне књиге рођених или 
оригинал; уверење о неосуђиваности (ориги-
нал или оверена фотокопија); доказ о позна-
вању српског језика (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења уго-
вора о раду (не старије од 6 месеци). У току 
трајања поступка одлучивања о избору канди-
дата конкурсна комисија врши ужи избор кан-
дидата, који се, у року од 8 дана од дана истека 
рока за подношење пријава упућују на претход-
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ну проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима коју врши Национална 
служба за запошљавање, о чему ће кандида-
ти бити благовремено обавештени. Пријаве на 
конкурс (пријавни формулар) са доказима о 
испуњености услова за пријем у радни однос 
достављају се на горе наведену адресу, са наз-
наком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране. 

ОШ „ПРОТА МАТЕЈА НЕНАДОВИЋ” 
14201 Бранковина
тел. 014/272-116

Помоћни радник - спремачица
са 50% радног времена, за рад у 

издвојеном одељењу школе у Јошеви

УСЛОВИ: Поред општих услова из члана 24. 
Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 75/14, 113/17 и 95/18), кандидат 
мора да испуњава посебне услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/1727/18, 10/19 
и 6/20), и то: да има завршено основно образо-
вање и васпитање; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у члану 139. 
став 1. тачка 3. ЗОС-а; држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а одштампани 
пријавни формулар достављају школи, уз кога 
се прилаже: оверена копија дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге рођених; оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству (не старије од 6 
месеци); уверење о неосуђиваности за кривич-
на дела утврђена у члану 139. став 1. тачка 3. 
ЗОС-а (не старије од 6 месеци); доказ о позна-
вању српског језика и језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад подноси кандидат 
који није стекао диплому на српском језику; 
биографију са прегледом радног ангажовања. 
Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) подно-
си изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Кандидати чије су пријаве благовремене, 
потпуне и уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове за оглашено 
радно место, упућује се на психолошку процену 
способност за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака о 
чему ће учесници конкурса бити обавештени на 
контакт адресе или телефоне, које су навели 
у својим пријавама. Разговор са кандидатима 
са листе кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос, обавиће конкурсна коми-
сија коју именује директор школе, по пријему 
резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима, у просторијама ОШ „Прота 
Матеја Ненадовић” Бранковина, с тим што ће 
кандидати о датуму и времену бити обавештени 
на бројеве контакт телефона које су навели у 
својим пријавама. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са 
доказима о испуњености услова слати на горе 
наведену адресу са назнаком „За конкурс”. Лице 
за давање обавештења о конкурсу је Милан 
Ђурић, секретар школе, тел. 014/272-116. 

Библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова из члана 24. 
Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 75/14, 113/17 и 95/18), кандидат 

мора да испуњава посебне услове из члана 
139. и 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/1727/18, 10/19 и 6/20), и то: да има обра-
зовање стечено на студијама другог степена 
мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у члану 139. став 1. тач-
ка 3. ЗОС-а; држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а одштампани пријавни 
формулар достављају школи, уз кога се прила-
же: оверена копија дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци); уве-
рење о неосуђиваности за кривична дела 
утврђена у члану 139. став 1. тачка 3. ЗОС-а 
(не старије од 6 месеци); доказ о познавању 
српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад подноси кандидат који 
није стекао диплому на српском језику; биогра-
фију са прегледом радног ангажовања. Доказ 
о здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Кандидати чије су пријаве благовремене, 
потпуне и уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове за оглашено 
радно место, упућује се на психолошку процену 
способност за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака о 
чему ће учесници конкурса бити обавештени 
на контакт адресе или телефоне, које су наве-
ли у својим пријавама. Разговор са кандидати-
ма са листе кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос, обавиће конкурс-
на комисија коју именује директор школе, по 
пријему резултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима, у просторијама 
ОШ „Прота Матеја Ненадовић” Бранковина, с 
тим што ће кандидати о датуму и времену бити 
обавештени на бројеве контакт телефона које 
су навели у својим пријавама. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве са доказима о испуњености 
услова слати на горе наведену адресу са назна-
ком „за конкурс”. Лице за давање обавештења 
о конкурсу је Милан Ђурић, секретар школе, 
тел. 014/272-116. 

ОШ „САВА КЕРКОВИЋ”
14240 Љиг, Светог Саве 22а

тел. 014/3445-172

На основу инструкције Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, број 610-00-
326/2020-04 од 12. 05. 2020. године, о конкур-
сима пре или у току ванредног стања, дајемо 
следеће обавештење: Продужава се рок за 
подношење пријава на конкурс објављен дана 
18. 03. 2020. године у публикацији „Послови” за 
радно место: наставник српског језика и књи-
жевности са 78% радног времена. Рок за под-
ношење пријава продужава се 30 дана од дана 
престанка ванредног стања, односно до 06. јуна 
2020. године, ког датума истиче рок за пријаву 
на конкурс. 

ОШ „ПРОТА МАТЕЈА НЕНАДОВИЋ”
14201 Бранковина
тел. 014/272-116

Поводом конкурса објављеног у публикацији 
„Послови” број 872 од 11. 03. 2020. године за 
сва радна места, рок за пријаву кандидата на 
објављени конкурс продужава се до 6. јуна 
2020. године, сходно инструкцији Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије број: 610-00-326/2020-04 од 
12. 05. 2020. године. 

ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА
14000 Ваљево

Карађорђева 122
тел. 014/226-085, 225-066

На основу Инструкције Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, број: 610-
00-326/2020-04 од 12. 05. 2020. године, о кон-
курсима објављеним пре или у току ванредног 
стања, дајемо следеће обавештење:

Продужава се рок за подношење пријава на 
конкурс објављен дана 11. 03. 2020. године 
у публикацији „Послови”, за радна места: 1. 
стручни сарадник-педагог са 90% на посло-
вима стручног сарадника-педагога и 10% на 
пословима наставника грађанског васпитања, 
на одређено време ради замене одсутног запос-
леног преко 60 дана (до истека мандата дирек-
тора школе) и 2. наставник музичке културе 
са 20% радног времена на пословима настав-
ника музичке културе и 15% радног времена 
на пословима наставника хора и оркестра на 
одређено време ради замене одсутног запос-
леног преко 60 дана (до истека породиљског 
одсуства запослене). Рок за подношење пријава 
продужава се 30 дана од дана престанка ван-
редног стања, односно до 06. јуна 2020. године, 
ког датума истиче рок за пријаву на конкурс. 

ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА
14 000 Ваљево, Карађорђева 122

тел. 014/226 085 

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 85% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да има одговарајуће високо обра-
зовање 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 годи-
не, према прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005; 2) да 
испуњава услове прописане Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них 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 децом и ученицима; 4) да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
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понашање; 5) да има држављанство Републике 
Србије; 6) да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати треба да доставе: 1) пријаву на конкурс 
са основним биографским подацима - за засни-
вање радног односа - својеручно потписана); 
2) одштампан и попуњен пријавни формулар 
преузет са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС, у делу „Ново на сајту”, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; 3) оверену 
фотокопију дипломе или уверења о дипломи-
рању; 4) оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству; 5) оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
6) извод из казнене евиденције као доказ о нео-
суђиваности 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 под-
носе морају бити оверене од стране надлеж-
ног органа, у супротном неће се узети у раз-
матрање, 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 надлеж-
на служба за послове запошљавања. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду, доставља уверење о здравственој спо-
собности, не старије од шест месеци. Пријаве 
са потребном документацијом доставити лично 
или поштом, на горе наведену адресу, са назна-
ком „Пријава на конкурс”. 

Наставник математике

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да има одговарајуће високо обра-
зовање 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 годи-
не, према прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005; 2) да 
испуњава услове прописане Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них 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 децом и ученицима; 4) да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену 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. Канди-
дати треба да доставе: 1) пријаву на конкурс 
са основним биографским подацима - за засни-
вање радног односа - својеручно потписана); 
2) одштампан и попуњен пријавни формулар 
преузет са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС, у делу „Ново на сајту”, на адреси: http://

www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; 3) оверену 
фотокопију дипломе или уверења о дипломи-
рању; 4) оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству; 5) оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
6) извод из казнене евиденције као доказ о нео-
суђиваности 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 под-
носе морају бити оверене од стране надлеж-
ног органа, у супротном неће се узети у раз-
матрање, 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 надлеж-
на служба за послове запошљавања. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду, доставља уверење о здравственој спо-
собности, не старије од шест месеци. Пријаве 
са потребном документацијом доставити лично 
или поштом, на горе наведену адресу, са назна-
ком „Пријава на конкурс”. 

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА
14000 Ваљево, Вука Караџића 3

тел. 014/221-622

Наставник биологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Уз пријаву кандидати треба да при-
ложе: кратку биографију; оверену фотокопију 
дипломе; потврду да није осуђиван правос-
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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; извод 
из матичне књиге рођених (оверену фотоко-
пију 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 кан-
дидат није стекао основно, средње, више или 
високо образовање на српском језику у оба-
вези 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 и васпитања „Сл. гласник РС” број 
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) кандидати 
за радно место: наставник биологије и настав-
ник физичког васпитања, морају испуњавати 
и посебне услове предвиђене Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у гим-
назији („Сл. гласник СРС - Просветни гласник”, 
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 
2/2020). Поред општих услова (члан 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања „Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020) кандидати за радно место 
референт за финансијско-рачуноводствене 
послове, морају испуњавати и посебне услове 
предвиђене Правилником о организацији и сис-

тематизацији послова у Ваљевској гимназији и 
то: оверену фотокопију дипломе о завршеној 
средњој економској школи (IV степен) или гим-
назије и доказ или изјаву о поседовању знања 
рада на рачунару. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати. Пријаве се подносе 
на горе наведену адресу. 

Наставник физичког васпитања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Уз пријаву кандидати треба да при-
ложе: кратку биографију; оверену фотокопију 
дипломе; потврду да није осуђиван правос-
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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; извод 
из матичне књиге рођених (оверену фотоко-
пију 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 кан-
дидат није стекао основно, средње, више или 
високо образовање на српском језику у оба-
вези 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 и васпитања „Сл. гласник РС” број 
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) кандидати 
за радно место: наставник биологије и настав-
ник физичког васпитања, морају испуњавати 
и посебне услове предвиђене Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у гим-
назији („Сл. гласник СРС - Просветни гласник”, 
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 
2/2020). Поред општих услова (члан 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања „Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020) кандидати за радно место 
референт за финансијско-рачуноводствене 
послове, морају испуњавати и посебне услове 
предвиђене Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова у Ваљевској гимназији и 
то: оверену фотокопију дипломе о завршеној 
средњој економској школи (IV степен) или гим-
назије и доказ или изјаву о поседовању знања 
рада на рачунару. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати. Пријаве се подносе 
на горе наведену адресу. 

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Уз пријаву кандидати треба да при-
ложе: кратку биографију; оверену фотокопију 
дипломе; потврду да није осуђиван правос-
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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
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утврђено дискриминаторно понашање; извод 
из матичне књиге рођених (оверену фотоко-
пију 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 кан-
дидат није стекао основно, средње, више или 
високо образовање на српском језику у оба-
вези 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 и васпитања „Сл. гласник РС” број 
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) кандидати 
за радно место: наставник биологије и настав-
ник физичког васпитања, морају испуњавати 
и посебне услове предвиђене Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у гим-
назији („Сл. гласник СРС - Просветни гласник”, 
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 
2/2020). Поред општих услова (члан 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања „Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020) кандидати за радно место 
референт за финансијско-рачуноводствене 
послове, морају испуњавати и посебне услове 
предвиђене Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова у Ваљевској гимназији и 
то: оверену фотокопију дипломе о завршеној 
средњој економској школи (IV степен) или гим-
назије и доказ или изјаву о поседовању знања 
рада на рачунару. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати. Пријаве се подносе 
на горе наведену адресу. 

ГИМНАЗИЈА „БРАНИСЛАВ 
ПЕТРОНИЈЕВИЋ”

14210 Уб, Вука Караџића 15
тел. 014/411-149

На основу Уредбе о примени рокова у управ-
ним поступцима за време ванредног стања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 41/20 и 43/20), а у вези 
са Инструкцијом Министарства провете, науке и 
технолошког развоја, број 610-00-326/2020-04 
од 12. 05. 2020. године, о конкурсима објавље-
ним пре или у току ванредног стања, издаје се 
следеће обавештење о продужењу рока за под-
ношење пријава на конкурс: Продужава се рок 
за подношење пријава на оглас објављен 18. 3. 
2020. године у публикацији „Послови” за радна 
места: наставник биологије са 80% радног вре-
мена и наставник физичког васпитања са 80% 
радног времена. Имајући у виду да је током 
периода предвиђеног за подношење пријава 
кандидата на објављени оглас, ступила на сна-
гу Одлука о проглашењу ванредног стања („Сл. 
гласник РС”, бр. 29/20), оглас је прекинут. На 
основу Уредбе о примени рокова у управним 
поступцима за време ванредног стања, рок за 
подношење пријава кандидата на оглас, проду-
жава се 30 дана од дана престанка ванредног 
стања, односно до 6. јуна 2020. год. 

ОШ „ДУШАН ДАНИЛОВИЋ”
14212 Бргуле, Радљево бб

тел. 014/471-106

На основу Уредбе о примени рокова у управ-
ним поступцима за време ванредног стања 
(„Сл. гласник РС” бр. 41/20 и 43/20), а у вези 
са Инструкцијом Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, број 610-00326/2020-14 
од 12. 05. 2020. године, о конкурсима објавље-
ним пре или у току ванредног стања, издаје се 
селедеће обавештење о продужењу рока за 
подношења пријава на конкурс: Продужава се 
рок за подношење пријава на оглас обајвљен 
18. 03. 2020. године у публикацији „Послови”, 

за радна места стручни сарадник и чистачи-
ца. Имајући у виду да је током периода пред-
виђеног за подношење пријава кандидата на 
објављен оглас школе ступила на снагу Одлука 
о проглашењу ванредног стања („Сл. гласник 
РС” бр. 29/20) оглас је прекинут те је за под-
ношење пријаве преостало 8 дана. На основу 
Уредбе о примени рокова у управним поступ-
цима за време ванредног стања, рок за подно-
шење пријава кандидата на оглас продужава 
се 30 дана од дана престанка ванредног стања, 
односно до 6. јуна 2020. године. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЛЕПТИРИЋ” 

14224 Лајковац, Светог Саве 9
тел. 014/3422-366

Због увођења ванредног стања на територији 
Републике Србије, Одлуком о проглашењу ван-
редног стања („Сл. гласник РС”, бр. 29/2020), 
а сходно инструкцији о конкурсима објавље-
ним пре или у току ванредног стања од стра-
не Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја број: 610-00-326/2020-04 од 12. 05. 
2020. године и у складу са Уредбом о организо-
вању рада послодаваца за време ванредног 
стања („Сл. гласник РС”, бр. 31/2020) до прес-
танка ванредног стања, у циљу спречавања 
ширења болести COVID-19 изазване вирусом 
SARS-CoV-2, рок за достављање пријава на 
оглас за радно место директор, објављеном у 
публикацији „Послови”, број 872 од 11. марта 
2020. године продужава се до 06. јуна 2020. 
године. 

СРЕДЊА ШКОЛА „17. СЕПТЕМБАР”
14224 Лајковац, Вука Караџића 19

тел. 014/3431-145

На основу Уредбе о примени рокова у управ-
ним поступцима за време ванредног стања („Сл. 
гласник РС”, бр. 41/20 и 43/ 20), а у вези са 
Инструкцијом Министарства просвете науке и 
технолошког развоја, број 610- 00326/2020-04 
од 12. 05. 2020. године, о конкурсима објавље-
ним пре или у току ванредног стања, издаје се 
следеће обавештење о продужењу рока за под-
ношење пријава на оглас: Продужава се рок 
за подношење пријава на оглас објављен 11. 
03. 2020. године у публикацији „Послови” за 
радна места професор електро групе предме-
та, професор економске групе предмета, про-
фесор математике, чистачица (5 извршилаца). 
Имајући у виду да је током периода предвиђе-
ног за подношење пријава кандидата на оглас, 
ступила на снагу Одлука о проглашењу ванред-
ног стања („Сл. гласник РС”, бр. 29/20), оглас 
је прекинут, па је за подношење пријаве пре-
остало шест дана. На основу Уредбе о промени 
рокова у управним поступцима за време ван-
редног стања, рок за подношење пријава кан-
дидата на оглас, продужава се 30 дана од дана 
престанка ванредног стања, односно до 06. јуна 
2020. године. 

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

Општина Бујановац
Село Биљача

тел. 017/7647-200

Обавештење о продужењу рока за подношење 
пријава на конкурс Основна школа „Десанка 
Максимовић” у Биљачи, обавештава јавност, 
односно сва заинтересована љица да због прог-
лашења Ванредног стања, обустављен поступак 
спровођења конкурса за избор директора шко-

ле а који је био расписан у часопису „Послови” 
у број 872 од 11. 03. 2020. год. Исто тако и за 
радна места наставника Српског језика као НМЈ 
и математике, сва заинтересована лица за ова 
радна места могу да поднесу пријаве у року од 
4 дана од дана објављивања овог обавештења. 
И за ова радна места конкурс је био расписан у 
часопису „Послови” у број 872 од 11. 03. 2020. 
год. Рок за подношење пријава на конкурс про-
дужава се за 30 дана од дана престанка ван-
редног стања, односно до 06. 06. 2020. год. 
ког датума истиче рок за пријаву на конкурсу, 
а на основу инструкција Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја број 610-00-
326/2020-04. од 12. 05. 2020. год. Текст конкур-
са остаје исти како што је објављен у часопису 
„Послови” под бројем 872 од 11. 03. 2020. год. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

17530 Сурдулица, Дринске дивизије 6
тел. 062/252-729

Домар

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописа-
ним чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17, 27/18-др закони, 10/19 и 6/20) 
и то ако: 1. има средње образовање, III или 
IV степен стручне спреме-електро, столарске, 
браварске или водоинсталатерске струке; 2. 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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 месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар МПНТР канди-
дат треба да приложи: 1. оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; 2. уверење о држављанству Републи-
ке Србије не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверена фотокопија); 3. извод из матичне 
књиге рођених са холограмом (оригинал или 
оверена фотокопија); 4. доказ о знању срп-
ског језика (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику); 
5. доказ о неосуђиваности 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 месе-
ци). Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар доступан на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и са одштампаним формуларом дос-
тављају горе наведену документацију. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здрвстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
кандидат је дужан да прибави пре закључења 
уговора о раду. Кандидати чије су пријаве 
благовремене, потпуне и испуњавају услове 
конкурса упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши Национална служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступка. Решење о избору кандидата донеће 
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конкурсна комисија, у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Пријаве 
са потребном документацијом достављају се 
у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса на адресу Основне школе „Јован Јова-
новић Змај” Сурдулица, ул. Дринске Дивизије 
бр. 6. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
на конкурс се неће узети у разматрање, као 
и фотокопије документа која нису оверена од 
стране надлежног органа (јавног бележника, 
органа градске или општинске управе, суда). 
Достављени подаци обрађиваће се у скаду 
са Законом о заштити података о личности, у 
сврху обраде података у конкурсном поступку. 
Ближа обавештења могу се добити у секре-
таријату школе од 9. 00 до 13. 00 часова, на 
телефон: 017/815-250. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

17530 Сурдулица, Дринске дивизије 6
тел. 062/252-729

Наставник математике 

УСЛОВИ: посебни услови: 1. 1. Кандидат за 
радно место наставника математике треба 
да има одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гл. РС-Просветни гласник”, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19) и чланом 140. ЗОСОВ-а сте-
чено: - 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 педа-
гошких наука (у овом случају је неопходно да 
кандидат мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета); - на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. 

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: посебни услови: 1. 1. Кандидат за 
радно место наставника разредне наставе тре-
ба да има одговарајуће образовање у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гл. РС-Просветни гласник”, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19) и чланом 140. ЗОСОВ-а сте-
чено: - на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: а) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука (у 
овом случају је неопходно да кандидат мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); - на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. 

Васпитач у припремно 
предшколском програму

УСЛОВИ: Кандидат за радно место васпитача у 
припремном предшколском програму треба да 
има одговарајуће високо образовање за васпи-
тача стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) или 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; високо образовање стечено на студија-
ма првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање. 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар МПНТР канди-
дат треба да приложи: 1. оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању (лице које је стекло одговарајуће обра-
зовање на студијама другог степена доставља 
диплому првог и другог степена); 2. уверење о 
држављанству Републике Србије не старије од 
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); 
3. извод из матичне књиге рођених са холо-
грамом (оригинал или оверена фотокопија); 4. 
доказ о знању српског језика (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на срп-
ском језику); 5. доказ о неосуђиваности за кри-
вична дела из чл. 139. став 1. тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци). Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар доступан на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и са одштампаним формула-
ром достављају горе наведену документацију. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здрвс-
твене способности за рад са децом и ученицима 
кандидат је дужан да прибави пре закључења 
уговора о раду. Кандидати чије су пријаве бла-
говремене, потпуне и испуњавају услове кон-
курса упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју 
врши Национална служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступка. 
Решење о избору кандидата донеће конкурсна 
комисија, у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Пријаве са потреб-
ном документацијом достављају се у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса на адресу 
Основне школе „Јован Јовановић Змај” Сурду-
лица, ул. Дринске Дивизије бр. 6. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве на конкурс се неће 
узети у разматрање, као и фотокопије доку-
мента која нису оверена од стране надлежног 
органа (јавног бележника, органа градске или 
општинске управе, суда). Достављени подаци 
обрађиваће се у скаду са Законом о заштити 
података о личности, у сврху обраде података у 
конкурсном поступку. Ближа обавештења могу 
се добити у секретаријату школе од 9. 00 до 13. 
00 часова, на телефон: 017/815-250. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БОРА СТАНКОВИЋ“

17510 Владичин Хан, Село Јелашница
тел. 017/476-250

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова про-
писаних чланом 24. Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - 
аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене чланом 139. став 1 
тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018-др. закон и 6/2020) и посеб-
не услове из Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова ОШ „Бора Станковић” у 
Јелашници. 

Наставник српског језика
са 94,44 % радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова про-
писаних чланом 24. Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - 
аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене чланом 139. став 1 
тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), и посеб-
не услове из Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова ОШ „Бора Станковић” у 
Јелашници. 

ОСТАЛО: Кандидати треба: 1) да поседују одго-
варајуће образовање у складу са чланом 140-
143. 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 - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 13/2018 и 11/2019; 2) да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примања или давања мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утвђено дискриминаторно понашање; 
4) да имају држављанство Републике Србије; 
5) да знају језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да 
попуне пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса на адресу ОШ „Бора 
Станковић” у Јелашници, 17510 Влаичин Хан. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: 1. попуњен и одштампан пријавни форму-
лар на званичној интернет страници МПНТР; 
2. оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, не старије од 6 месеци; 
3. доказ кандидата да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
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студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова 
(оригинална или оверена фотокопија потврде 
- уверење одговарајуће високошколске устано-
ве о броју оставрених бодова, односно положе-
ним испитима из психологије и педагодије или 
оверена копија уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу), за оне који 
ово образовање поседују, за оне који ово обра-
зовање не поседују, Закон сходно члану 142. 
став 2 дозвољава да је ово образовање настав-
ник обавезан да стекне у року од једне године, 
а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу; 4. доказ из казнене евиденције МУП -а (ори-
гинал или оверена фотокопија) да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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, утвђено дискриминаторно понашање; 
5. уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена копија), не старије од 6 месеци; 6. доказ 
одговарајуће високошколске установе о позна-
вању језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад, уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
7. извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија), не старије од 6 месеци; 8. 
доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, иза-
брани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду; 9. конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Избор 
се врши у складу са ЗОСОВ. У поступку одлучи-
вања о избору кандидата, кандидати изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошкуу про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања; Пријаве доставити лично или слати 
на адресу: ОШ„Бора Станковић” Јелашница, 
17510 Владичин Хан. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БОРА СТАНКОВИЋ“

17510 Владичин Хан, Село Јелашница
тел. 017/476-250

Васпитач
у групи припремно предшколског 

програма

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова про-
писаних чланом 24. Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - 
аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене чланом 139. став 
1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. 
закон, 10/2019, 27/2018-др. закон и 6/2020) и 
посебне услове из Правилника о организацији 
и систематизацији послова ОШ „Бора Стан-
ковић” у Јелашници. Кандидати треба: 1) да 
поседују одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140-143. 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 сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2018 и 11/2019; 
2) да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утвђено дискрими-
наторно понашање; 4) да имају држављанство 
Републике Србије; 5) да знају језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
достављају у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса на адресу ОШ „Бора Станко-
вић” Јелашница Сурдулица. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: 1. попуњен и 
одштампан пријавни формулар на званичној 
интернет страници МПНТР; 2. оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
не старије од 6 месеци; 3. доказ кандидата да 
има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипло-
мирања 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 (оригинална или оверена фото-
копија потврде - уверење одговарајуће висо-
кошколске установе о броју оставрених бодова, 
односно положеним испитима из психологије 
и педагодије или оверена копија уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу), за оне који ово образовање посе-
дују, за оне који ово образовање 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; 4. доказ из каз-
нене евиденције МУП -а (оригинал или оверена 
фотокопија) да лице није осуђивано правос-
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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примања или давања мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утвђено дискриминаторно понашање; 5. уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
копија), не старије од 6 месеци; 6. доказ одго-
варајуће високошколске установе о познавању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад, уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); 7. извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија), не старије од 6 месеци; 8. доказ да има 

психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, изабрани кандидат 
ће доставити пре закључења уговора о раду; 9. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор школе. Избор се врши у складу са 
ЗОСОВ. У поступку одлучивања о избору кан-
дидата, кандидати изабрани у ужи избор биће 
упућени на психолошкуу процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања; Пријаве 
доставити лично или слати на адресу: ОШ „Бора 
Станковић” Јелашница, 17510 Сурдулица. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БОРА СТАНКОВИЋ“

17510 Владичин Хан, Село Јелашница
тел. 017/476-250

Сервирка у ђачкој кухињи
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова про-
писаних чланом 24. Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 75/2014, 
13/2017 одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутен-
тично тумачење), треба да испуњава и посебне 
услове предвиђене чланом 139. став 1 тачка 1, 
2, 3, 4 и 5 и чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 
27/2018-др. закон и 6/2020) и посебне услове 
из Правилника о организацији и систематиза-
цији послова ОШ „Бора Станковић „ у Јелашни-
ци. Уз пријаву на конкурс доставити: 1) оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; (основно образовање); 2) уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију не старију од 6 месеци); 3) извод из 
матичне књиге рођених; 4) потврду да канди-
дат није осуђиван пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примања или давања мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 5) 
краћу биографију; 6) да знају српски језика. 
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-не старије од 6 месеци. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства. Прија-
ве на конкурс са потребним документима, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом се 
достављају у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса на адресу ОШ „Бора Станковић” 
Јелашница, 17510 Влаичин Хан. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БОРА СТАНКОВИЋ“

17510 Владичин Хан, Село Јелашница
тел. 017/476-250

Педагог

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова про-
писаних чланом 24. Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - 
аутентично тумачење), треба да испуњава и 
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Наука и образовање

посебне услове предвиђене чланом 139. став 
1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. 
закон, 10/2019, 27/2018-др. закон и 6/2020) и 
посебне услове из Правилника о организацији 
и систематизацији послова ОШ „Бора Стан-
ковић” у Јлашници. Кандидати треба: 1) да 
поседује одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140-143. 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 сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2018 и 11/2019; 
2) да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утвђено дискрими-
наторно понашање; 4) да имају држављанство 
републике србије; 5) да знају језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса на адресу ОШ „Бора 
Станковић” Јелашница Сурдулица. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: 1. 
попуњен и одштампан пријавни формулар на 
званичној интернет страници мпнтр; 2. овере-
ну копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, не старије од 6 месеци; 3. доказ 
кандидата 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 Европ-
ским системом преноса бодова (оригинална 
или оверена фотокопија потврде - уверење 
одговарајуће високошколске установе о броју 
оставрених бодова, односно положеним испи-
тима из психологије и педагодије или оверена 
копија уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу), за оне који ово 
образовање поседују, за оне који ово образо-
вање 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 лицен-
цу; 4. доказ из казнене евиденције МУП -а (ори-
гинал или оверена фотокопија) да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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, утвђено дискриминаторно понашање; 
5. уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена копија), не старије од 6 месеци; 6. доказ 
одговарајуће високошколске установе о позна-
вању језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад, уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
7. извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија), не старије од 6 месеци; 8. 
доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, иза-
брани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду; 9. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Избор 
се врши у складу са ЗОСОВ. У поступку одлучи-
вања о избору кандидата, кандидати изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошкуу про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Пријаве доставити лично или слати 
на адресу: ОШ „Бора Станковић” Јелашница, 
17510 Сурдулица. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се размат-
рати. 

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
17510 Владичин Хан, Ђуре Јакшића бб

тел. 017/474-733

Наставник српског језика
на одређено време до повратка одсутног запос-
леног ради замене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова про-
писаних чл. 24. став 1. закона о раду („Сл. глас-
ник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14 и 
13/2017), треба да испуњава и посебне услове 
предвиђене чл. 139. став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и 
лице од 1-4 и чл. 140., чл. 144 став 2. тачка 5, 
Закона о основама система образовања и вас-
питања /сл. гл. бр. 88/17 и 27/18- даље - закон. 
Уз пријаву на конкурс доставити: кратку биогра-
фију - потписану; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању, 
чл. 140. 141 и 142 Закона); оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, не старију 
од 6 месеци; оверену фотокопију уверења о 
држављанству, не старије од 6 месеци; потврду 
да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; доказ о познавању 
српског језика подноси кандидат који образо-
вање није стекао на српском језику. Кандидат 
који буде изабран дужан је да пре закључења 
уговора о раду достави уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима не старије од 6 месеци. 
Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима вршиће Национална служба 
за запошљавање применом стандардизованих 
поступака а пре доношења одлуке о избору. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства. 
Пријаве на конкурс са потребним документи-
ма, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу НСЗ „Послови” 
на адресу: Основна школа „Свети Сава” Вла-
дичин Хан, Ђуре Јакшића бб. Благовременом 

пријавом сматраће се она пријава која је пре-
дата у року утврђеном конкурсом. Потпуном 
пријавом сматраће се пријава која у прилогу 
садржи документа којима кандидат доказује да 
испуњава услове у конкурсу. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће разматрати. Бли-
жа обавештења се могу добити на телефон: 
017/474-733. 

Педагошки асистент
на одређено време од 01. 09. 2020. 

године до 31. 08. 2021. године, место 
рада Владичин Хан

УСЛОВИ: Кандидат поред услова прописаних 
Правилником о програму обуке за педагош-
ког асистента („Сл. гл. РС“, бр. 11/2010) тре-
ба да испуњава и посебне услове предвиђене 
чланом 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17)- 
даље - закон. Уз пријаву на конкурс достави-
ти: кратку биографију - потписану; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом средњем обра-
зовању; доказ о завршеној обуци за педагош-
ког асистента (оверене копије не старије од 6 
месеци); оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених, не старију од 6 месеци; 
оверену фотокопију уверења о држављанству, 
не старије од 6 месеци; потврду да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; доказ о познавању 
српског језика подноси кандидат који образо-
вање није стекао на српском језику. Кандидат 
који буде изабран дужан је да пре закључења 
уговора о раду достави уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима не старије од 6 месеци. 
Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима вршиће Национална служба 
за запошљавање применом стандардизованих 
поступака а пре доношења одлуке о избору. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства. 
Пријаве на конкурс са потребним документи-
ма, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса на адресу: Основна шко-
ла „Свети Сава” Владичин Хан, Ђуре Јакшића 
бб. Благовременом пријавом сматраће се она 
пријава која је предата у року утврђеном кон-
курсом. Потпуном пријавом сматраће се пријава 
која у прилогу садржи документа којима кан-
дидат доказује да испуњава услове у конкурсу. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати. Ближа обавештења се могу добити 
на телефон: 017/474-733. 

ОСНОВНА ШКОЛА „1. МАЈ” 
Вртогош, Народног фронта бб

17521 Ристовац
тел. 017/445-103

Наставник математике
са 77,76% радног времена,  

у издвојеном одељењу у Дубници

Наставник српског језика и 
књижевности

са 88,88% радног времена,  
у издвојеном одељењу у Дубници
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Наука и образовање

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове за заснивање радног односа пропи-
сане чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања и то: 1) да има одго-
варајуће образовање: кандидат треба да има 
одговарајуће образовање прописано чланом 
140. и 142. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 
- др. закон и 6/2020) и Правилника 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, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018 и 11/2019), 2) 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима, 3) да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
но дело примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, протв правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народном правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном утврђено дискриминаторно понашање, 4) 
да има држављаство Републике Србије, 5) да 
зна српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са 
пријавним формуларом достављају установи. 
Кандидати достављају следећу документацију: 
попуњен и одштампан пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технлолшког развоја, доказ да 
имају стечено одговарајуће образовање - ове-
рен препис/ оверену копију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању. Кандидати који 
имају стечено образовање на мастер студија-
ма, дужни су да допставе и диплому о стече-
ном образовању на основним студијама (ове-
рена фотокопија), доказ да имају образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошкоској устано-
ви у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са европским системом преноса 
бодова (оверену фотокопију уверења односно 
потврде одговарајуће високошколске устано-
ве о броју остварених бодова односно поло-
женим испитима из психологије и педагогије 
или оверена фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу). 
Ово образовање је наставник обавезан да стек-
не у року од једне а највише две године од 
дана заснивања радног односа као услова за 
полагање испита за лиценцу. оверен препис / 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије, оверен препис / оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
доказ да кандидати имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима - 
изабрани кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду, доказ о познавању српског 
језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад, подноси кандидат који није стекао 
диплому на српском језику, доказ о неосуђива-
ности (уверење МУП-а из казнене евиденције 
- не старије од 6 месеци), радну биографију са 
телефоном за контакт. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор школе. 
Комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. 

Кандидати који су ушли у ужи избор у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна НСЗ. У року од осам дана од 
пријема резултата психолошке процене кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, а 
затим обавља разговор са кандидатима са лис-
те и доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора. 
Кандидати који су били на психолошкој проце-
ни у последњих 6 месеци достављају податак о 
томе када и где је извршена процена. Пријаве 
се подносе на адресу школе у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. Адреса шко-
ле: Основна школа „1. мај”, Вртогош, Народног 
фронта бб, 17521 Ристовац, са назнаком: „За 
конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и преко теле-
фона: 017/445-103. 

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ „ВУЛЕ АНТИЋ”

17501 Врање, Радних бригада 2

Наставник физичке културе
у посебним условима за рад у средњој 
школи, на одређено време до повратка 

запосленог са функције директора 
школе, са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове 
за пријем у радни однос прописане члсано-
вима 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 
10/2019) Кандидат мора да испуњава услове 
у погледу стручне спреме, да има: професор 
физичког васпитања, дипломирани педагог 
физичке културе, професор физичке културе, 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривично дело насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање или злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривчна дела примања или давања мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није у складу 
са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање, да је држављанин Републике Србије, да 
зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат попуњава пријаву 
за конкурс на званичној интернет страници 
Министаства просвете, науке и технолошког 
развоја РС и одштампани пријавни формулар 
заједно са потребном документацијом дос-
тављају школи. Кандидат уз пријавни фор-
мулар прилаже: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању (којом се потврђује 
стручна спрема), оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци), уве-
рење или потврде о неосуђиваности за горе 
наведна кривична дела, и да није утврђе-
но дискриминаторно понашање, које издаје 
надлежна полицијска управа, кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику, 
достављају и доказ да познају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - оверена 
фотокопија дипломе или уверења о стеченом 
средњем образовању на српском језику или 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
односно потврде о положеном испиту из српс-
ког језика по програму одговарајуће установе. 

Кандидат који буде изабра у ужи избор, у року 
од 8 дана биће упућен на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна НСЗ. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности, 
не старије од шест месеци. Пријавни форму-
лар са потребном документацијом се подноси 
лично или се шаље на адресу: Школа за основ-
но и средње образовање „Вуле Антић”, Радних 
бригада 2, 17501 Врање, у року од 8 (осам) 
дана од објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. 

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ У ВРАЊУ

17500 Врање, Кнеза Милоша 26
тел. 017/427-770

Чистачица - чистач
са 60% радног времена

УСЛОВИ: основна школа, I степен стручне 
спреме, попуњен пријавни образац - форму-
лар, објављен на званичној интренет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, оверена фотокопија дипломе о завр-
шеној основној школи, оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених, лекарско 
уверење, да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, оверена фотокопија уверења 
о држављанству Републике Србије, доказ, 
не старији од шест месеци, да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човчности и других добара заштиће-
них међународном правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, увтрђено дискриминаторно 
понашање. Право учешћа на конкурсу умају сви 
кандидати који испуњавју услове из члана 139. 
Закона о основама система образовања васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020). 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а наведену потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, у затвро-
реној коверти достављају школи на адресу: 
Кнеза Милоша 26, Врање, са назнаком: „За кон-
курс” или директно школи, сваког радног дана 
од 11 до 13 часова. Да би се пријава сматрала 
потпуном, кандидат је дужан да уз пријаву дос-
тави сва наведена документа, осим лекарског 
уверења, које прилаже само кандидат који буде 
изабран и доставља 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: 017/427-770. 

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА 
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”

17500 Врање

Оглас објављен у публикацији „Послови” 18. 03. 
2020. године за радно место: наставник физи-
ке на одређено време, поништава се у целости. 
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ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
Ратаје, 17500 Врање

тел. 017/59-003, 59-035 

Обавештење

У складу са Уредбом о примени рокова у управ-
ним поступцима за време ванредног стања 
(„Сл. гл. РС”, бр. 41/20, 43/20) а поступајући 
по инструкцији Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја бр. 610-00-326/2020-04 
од 12. 05. 2020. године, рок за пријављивање 
на конкурс који је објављен 11. 03. 2020. годи-
не у публикацији „Послови”, за радно место 
наставника историје у ОШ „Бранислав Нушић” 
у Ратају, продужава се до 6. јуна 2020. године. 
У погледу осталих услова текст конкурса остаје 
неизмњен. Пријаве слати на адресу: ОШ „Бра-
нислав Нушић” Ратаје, 17500 Врање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. 

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА 
17500 Врање, Моше Пијаде бб

тел. 017/423-630, 422-425

Обавештење о продужењу рока за пријаву на 
конкурс: Хемијско-технолошка школа у Врању, 
Моше Пијаде бб објавила је конкурс у публика-
цији „Послови” број 873 од 18. 03. 2020. године, 
за радно место наставник практичне наставе 
у графичарству са 90% радног времена. Због 
проглашења ванредног стања на територији 
Републике Србије рок за пријаву кандидата је 
прекинут пре истека рока који је предвиђен за 
пријаву наконкурс. Рок за пријаву кандидата 
на објављени конкурс у публикацији „Послови” 
број 873 од 18. 03. 2020. године за радно место 
наставник практичне наставе у графичарству са 
90% радног времена продужава се 30 дана од 
дана престанка ванредног стања 06. 05. 2020. 
године. Сва заинтересована лица могу поднети 
пријаву на објављени конкурс до 06. 06. 2020. 
године. Пријаве које буду непотпуне и подне-
те после овог рока неће се узети у разматрање 
приликом одлучивања у поступку пријема у 
радни однос. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” 

17500 Врање, Француска бб
тел. 017/411-623, 404-220

Обавештење

Продужава се рок за пријаву кандидата на кон-
курс за наставника математике са 100% рад-
ног времена од пуног радног времена, који је 
објављен у публикацији „Послови” бр. 872 од 
11. 03. 2020. године. У складу са Уредбом о 
примени рокова у управним поступцима за вре-
ме ванредног стања, рок за пријаву кандида-
та на овај објављен конкурс се продужава за 
30 дана од дана престанка ванредног стања, 
односно до 06. јуна 2020. године. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„АКАДЕМИК ЂОРЂЕ ЛАЗАРЕВИЋ“

Власина Округлица
тел. 064/88-58-806

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 вас-
питања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 

27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон и 6/2020) и то: да поседује одговарајуће 
образовање из члана 140. ставови 1. и 2. Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
стечено за наставника у подручју рада: разред-
не и предметне наставе у основној школи и 
стручног сарадника и то: 1. на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; лице из става 1 тачка 1 подтачка 2 
члана 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2. на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо обра- зовање 
до 10. септембра 2005. године; да има дозво-
лу 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 годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну 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 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 држављан-
ство 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. Изу-
зетно, ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из 
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон и 6/2020), дужност директо-
ра може да обавља и лице које има образовање 
из члана 140 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 
- др. закон и 6/2020) за наставника основне 
школе, дозволу за рад наставника или стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање десет година рада у уста-
нови образовања након стеченог образовања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (својеручно 
потписану) кандидат доставља: биографију са 
кратким прегледом кретања у служби и пред-
логом програма рада директора школе за време 
трајања мандата; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; оверену 
фотокопију документа о положеном испиту за 

лиценцу, односно стручном испиту за настав-
ника, педагога или психолога (дозвола за рад); 
потврду о радном стажу у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања (оригинал) уверење 
из надлежне службе Министарства унутрашњих 
послова да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела наведена 
у условима за избор директора, издато након 
објављивања конкурса; уверења основног суда 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптуж-
ног 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 држављан-
ству 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 канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (ориги-
нал или оверена копија); извештај просветног 
саветника као доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (уколико 
је кандидат имао појединачни стручно-педа-
гошки надзор); уколико нема овај извештај, 
кандидат доставља краћу изјаву на околност 
недостављања извештаја; доказ о резултати-
ма стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања доставља кандидат на 
конкурсу који је претходно обављао дужност 
директора школе; оверену фотокопију уве-
рења о положеном испиту за директора уста-
нове (пријава која не садржи уверење о поло-
женом 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 српс-
ком језику, у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Рок за 
пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве са потребном документацијом дос-
тављају се непосредно секретаријату школе или 
поштом на адресу: Основна школа „Академик 
Ђорђе Лазаревић” Власина Округлица 17532, 
са назнаком „Пријава на конкурс за директора”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Школа нема обавезу враћања кон-
курсне документације. Ближа обавештења могу 
се добити на телефон Школе 017 409 112. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ПЕРА МАЧКАТОВАЦ”

Бело Поље, 17530 Сурдулица
тел. 017/814-579

Наставник српског језика
за 72,22% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљен кандидат који поред општих 
услова предвиђених чланом 24 став 1 Закона 
о раду („Сл. гласник РС”, бој 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) 
треба да испуњава и посебне услове предвиђе-
не чланом 139 став 1 тачке 1)-5) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” број 88/17, 27/18 - др. закон 10/19 
и 6/20), а то су: 1. одговарајуће образовање и 
то: за кандидате који конкуришу за наведена 
радна места: да има одговарајуће високо обра-
зовање стечено: а) на студијама другог степена 
(мастер академске, мастер струковне студије, 
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специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе 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; б) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, као и 
да има одговарајући степен и врсту образо-
вања прописану Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019) за рад на радном месту на које конку-
рише, Б) у складу са чланом 142 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
кандидати који конкуришу на наведена радна 
места обавезни су да имају образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. 
Кандидат који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу има 
образовање из става 1. члана 142. Закона о 
основама система образовања и васпитања, а 
кандидат који нема образовање из члана 142 
став 1 обавезан је да га стекне у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу, 2. психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. држављанство Репу-
блике Србије; 5. знање српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова под су саставни 
део пријаве на конкурс.

Професор математике
за 88,88% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљен кандидат који поред општих 
услова предвиђених чланом 24 став 1 Закона 
о раду („Сл. гласник РС”, бој 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) 
треба да испуњава и посебне услове предвиђе-
не чланом 139 став 1 тачке 1)-5) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” број 88/17, 27/18 - др. закон 10/19 
и 6/20), а то су: 1. одговарајуће образовање и 
то: за кандидате који конкуришу за наведена 
радна места: да има одговарајуће високо обра-
зовање стечено: а) на студијама другог степена 
(мастер академске, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе 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; б) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, као и 
да има одговарајући степен и врсту образо-
вања прописану Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019) за рад на радном месту на које конку-
рише, Б) у складу са чланом 142 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
кандидати који конкуришу на наведена радна 
места обавезни су да имају образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. 
Кандидат који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу има 
образовање из става 1. члана 142. Закона о 
основама система образовања и васпитања, а 
кандидат који нема образовање из члана 142 
став 1 обавезан је да га стекне у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу, 2. психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. држављанство Репу-
блике Србије; 5. знање српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова под су саставни 
део пријаве на конкурс. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Потребна документација коју треба доста-
вити: пријавни формулар, радна биографија, 
оверена фотокопија дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, уверење о држављан-
ству - оригинал или оверена фотокопија, не 
старија од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених - оригинал или оверена фотокопија, 
издатог на прописаном обрасцу са холограмом; 
уверење МУП-а о неосуђиваности, као доказ да 
кандидат који се јавља на конкурс није лице 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело из тачке 3 - оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 6 месеци. Лица која нису 
стекла образовање на српском језику - доказ о 
положеном испиту из српског језика, са мето-
диком, по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Доказ о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима - лекарско уве-
рење, прилаже изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Конкурс спроводи Кон-
курсна 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. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе и доноси решење о избору кандидата у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни 
формулар са конкурсом траженим документима 
и доказима о испуњавању услова, доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са, лично у просторијама школе или на адресу: 
Основна школа „Пера Мачкатовац”, Бело Поље, 
17530 Сурдулица. Ближа обавештења могу се 
добити на телефон: 017/814-579. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ПЕРА МАЧКАТОВАЦ”

Бело Поље, 17530 Сурдулица
тел. 017/814-579

Хигијеничар школе - чистачица- 
радник на одржавању хигијене

2 извршиоца (1 извршилац за издвојено 
одељење у Мачкатици и 1 извршилац за 

издвојено одељење у Дањином Селу)

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљен кандидат који поред општих 
услова предвиђених чланом 24 став 1 Закона 
о раду („Сл. гласник РС”, бој 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење)
кандидат треба да испуњава и посебне усло-
ве предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1)-5) 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18 - др. 
закон 10/19 и 6/20), а то су: -1. да има одго-
варајуће образовање за рад на радном месту 
чистачице - завршена основна школа; 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад ученицима; 3. да није правоснажном пре-
судом 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријавни формулар кандида-
ти достављају следећу документацију: 1. кратку 
биографију, 2. оверену фотокопију сведочан-
ства о завршеној основној -средњој школи, 3. 
уверење о неосуђиваности (не старије од 6 
месеци), 4. уверење о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал или оверену копију, не ста-
рије од 6 месеци), 5. доказ да зна српски језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику), 6. извод из матич-
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не књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију). Доказ да лице има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима 
подноси само изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњен 
пријавни формулар са траженом документа-
цијом достављају школи у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса на адресу школе, 
Основна школа „Пера Мачкатовац” Бело Поље, 
17530 Сурдулица са назнаком „за конкурс” или 
лично доставити управи школе. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Конкурс за пријем у радни однос 
спроводи Конкурсна комисија. Решење о избору 
кандидата по објављеном конкурсу донеће се у 
складу са чланом 154. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Да би се прија-
ва сматрала потпуном, кандидат је дужан да уз 
пријаву достави сва наведена документа, осим 
лекарског уверења, које прилаже само канди-
дат који буде изабран и доставља школи у року 
од седам дана од дана пријема обавештења о 
избору, а у супротном школа ће изабрати кан-
дидата који је следећи на листи. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Сва додатна објашњења кандидати могу 
добити путем телефона: 017/814-579. 

ОСНОВНА ШКОЛА „НАИМ ФРАШЕРИ”
Бујановац, Доситеја Обрадовића 13

тел. 017/651-304

Административни радник
са 50% норме

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са 
важећим Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у школи - завршен IV сте-
пен стручне спреме, односно завршену средњу 
економску школу или гимназију. 

ОСТАЛО: да: 1) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима; 2) 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 3) има држављан-
ство Републике Србије; 4) зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад-албански. Уз пријаву доставити: Попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете; потписана прија-
ва са радном биографијом; оверену копију све-
дочанства или дипломе о завршеном средњом 
образовању 4. степен стручне спреме-средна 
економска школа или гимназија; оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству Репу-
блике Србије; оверену копију извода из матич-
не књиге рођених и уверење о неосуђиваности. 
Доказ о знању српског језика и језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад је све-
дочанство или диплома о завршеној средњој 
школи (као што је наведено напред) - прили-
ком доказивања степена и врсте стручне спре-
ме. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати чије су пријаве благовремене, потпуне 
и уз које су приложени сви потребни докази и 
који уђу у ужи круг биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-

ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака - о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени на контакт адресе које су навели 
у својим пријавама. Након обављене психо-
лошке 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 кандидати-
ма, а о датуму обављања разговора, кандида-
ти ће бити обавештени на број телефона који 
напишу на пријави. Рок за пријављивање је 8 
(осам) дана од дана објављивања конкурса. Све 
пријаве са приложеном документацијом преда-
ти у секретаријату школе од 09. 00 до 12. 00 
часова или послати поштом на адресу: Основ-
на школа „Наим Фрашери”, 17520 Бујановац, Д. 
Обрадовића 13. Напомена: настава се изводи 
на албанском језику. 

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Бујановац, Карађорђа Петровића 294

тел. 017/654-076

Обавештење

На основу Инструкције Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, број: 610-
00-326/2020-04 од 12. 05. 2020. године, о кон-
курсима објављеним пре или у току ванредног 
стања, дајемо следеће обавештење:
1. Продужава се рок за подношење пријава на 
конкурс за пријем у радни однос на радним мес-
тима: наставник клавира и наставник хармони-
ке, објављен у огласнику „Послови” Национал-
не службе за запошљавање дана 11. 03. 2020. 
године, у броју 872. 
2. Рок за подношење пријава на конкурс из тач-
ке 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 „ДЕСАНКА 
МАКСИМОВИЋ”
Општина Бујановац

Село Биљача
тел. 017/7647-200

Обавештење

Основна школа „Десанка Максимовић” у Биља-
чи, обавештава јавност, односно сва заинтере-
сована лица да је због проглашења ванредног 
стања обустављен поступак спровођења кон-
курса за избор директора школе а који је био 
расписан у часопису „Послови” у број 872 од 
11. 03. 2020. год. Сва заинтересована лица могу 
да поднесу пријаву на овом конкурсу у року од 
11 дана (преосталих дани), од дана објављи-
вања овог обавештења. Такође, за радна места 
наставника српског језика као НМЈ и математи-
ке, сва заинтересована лица за ова радна места 
могу да поднесу пријаве у року од 4 дана од 
дана објављивања овог обавештења. И за ова 
радна места конкурс је био расписан у часопису 
„Послови” у број 872 од 11. 03. 2020. год. Текст 
конкурса остаје исти како што је објављен у 
часопису „Послови” под бројем 872 од 11. 03. 
2020. год. Неблаговремене и не потпуне прија-
ве конкурсна комисија неће узети на разма-
трање. 

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО 
РАДИЧЕВИЋ”

17510 Владичин Хан, Боре Станковића 40
тел. 017/474-807

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Кунову

Наставник техничког и 
информатичког образовања

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 - одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане 
чланом 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17, 27/18 - други закони, 10 /19 и 6/20) и 
то: да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања - за оба радна места („Служ-
бени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - други 
закони, 10 /2019 и 6/20) и чланом 2. Правил-
ника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи - за 
наставника разредне наставе, односно чланом 
3. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи - за наставника техничког и информатич-
ког образовања („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019); поред одговарајућег образовања кан-
дидат 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 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова - за кандидата који 
је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има 
наведено образовање; да има психичку, физич-
ку 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање;-да има држављан-
ство Републике Србије; - да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс и попуњен пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, кандидати су дужни 
да доставе, у оригиналу или у овереном пре-
пису или овереној фотокопији, следећу доку-
ментацију: извод из матичне књиге рођених - 
не старије од 6 месеци у односу на дан истека 
конкурса; уверење о држављанству Републике 
Србије - не старије од 6 месеци у односу на 
дан истека конкурса; диплому или уверење о 
стеченом одговарајућем образовању; потврду 
високошколске установе да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање 6 бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова, однос-
но 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; уверење из 
казнене евиденције МУП- а да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
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но дело за које је изречена безусловна казна 
затворау трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита;за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против 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 јези-
ка, осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на том језику или су положили 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће школске установе. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним 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 испуња-
вали услове конкурса и буду изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана од дана истека рока 
за подношење пријава упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе 
из претходног става и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Лице које буде 
изабрано по конкурсу, дужно је да приложи 
доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење) пре закључења уговора 
о раду. Рок за подношење пријава на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у огласним 
новинама Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Благовременом 
пријавом сматра се пријава која је непосред-
но предата школи пре истека рока утврђеног 
у конкурсу или је пре истека тог рока преда-
та 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 сма-
тра се пријава која у прилогу садржи попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја Републике Србије и 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”): Основна школа „Бранко Радичевић” 
Владичин Хан, Боре Станковића 40, 17510 Вла-
дичин Хан. Контакт телефон: 017/474-807

ВРШАЦ

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
26343 Избиште, Исе Јовановића 5

тел. 013/893-050
e-mail: oszzizbiste@gmail.com

Наставник разредне наставе
за рад у подручном одељењу у Парти

Наставник биологије
са 80% радног времена

Наставник енглеског језика
за рад са ученицима од 1 до 4 разреда у 
матичној школи у Избишту и подручним 
одељењима у Парти, Загајици и Орешцу, 

са 90% радног времена

Наставник математике
са 88,89% радног времена

2 извршиоца

Секретар

Чистачица
за рад у подручном одељењу у Орешцу

УСЛОВИ: 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), кан-
дидат треба да испуњава и услове прописа-
не Законон о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 
10/19 и 6/20), и то: За радна места наставни-
ка разредне наставе, наставника биологије, 
наставника математике и наставника енглес-
ког језика: Да има одговарајуће образовање 
односно високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са европским системом преноса бодо-
ва (сматра се да наставник, васпитач и стручни 
сарадник који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу има 
ово образовање); звање у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник - Просветни гласник” бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18); 
За радно место секретара: Кандидат треба да 
има одговарајуће образовање прописано чла-
ном 132. став 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања и лиценцу за секре-
тара. Уколико нема лиценцу, лице је дужно да 
је положи испит за лиценцу за секретара у року 
од две године од заснивања радног односа; За 
радно место чистачице: Кандидат треба да има 
завршено основно образовање - први ниво ква-
лификације; За сва места: Да је држављанин 
Републике Србије; За сва места: Да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; За сва места: да зна српски 

језик; за сва места: да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима. уз пријаву на конкурс кандидати 
су дужни да доставе у оригиналу или овереном 
препису/фотокопији следећу документацију: 1) 
извод из матичне књиге рођених; 2) уверење 
о држављанству, не старије од шест месеци; 
3) диплому или уверење о стеченој стручној 
спреми и одговарајућу исправу коју издаје 
вискошколска установа као доказ да кандидат 
има образовање из педагошких, психолошких 
и методичких дисциплина или да је положио 
испите из педагогије и психологије и доказ да 
има положен испит за лиценцу односно струч-
ни испит; 4) доказ о неосуђиваности правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, не старији од 
шест месеци (издаје полиција); 5) одштампан 
и попуњен пријавни формулар са сајта Минис-
тарства просвете; 6) доказ о знању српског 
језика (достављају кандидати који су образо-
вање стекли на другом језику); 7) краћу рад-
ну биографију (осим кандидата који први пут 
заснивају радни однос). Проверу психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима 
вршиће Национална служба за запошљавање 
пре доношења одлуке о избору кандидата. Кан-
дидат који буде био изабран у обавези је да пре 
закључења уговора о раду достави доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење), 
не старије од шест месеци. Рок за пријављи-
вање на конкурс је осам дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Кандида-
ти достављају на адресу школе: Исе Јовановића 
5, 26343 Избиште, са назнаком „Конкурс за 
___________”. Додатне информације на теле-
фон 013/893-050. 

ГИМНАЗИЈА „БОРИСЛАВ ПЕТРОВ 
БРАЦА”

26300 Вршац, Михајла Пупина 1
тел. 013/836- 448

e-mail: administracija@vrsackagimnazija.edu.rs

Спремачица 

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава усло-
ве 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 - даље: Закон) и правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Гимна-
зији „Борислав Петров Браца” Вршац и то: да 
има завршено основно образовање (И ниво 
квалификације); да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривична дела за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није утврђено дискриминаторно 
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понашање, у смислу члана 139. став 1. тачка 
3) Закона; да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик, на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса на пријав-
ном формулару који се преузима са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, уз који се дос-
тавља потребна документација, односно дока-
зи о испуњености услова за избор кандидата, и 
то: доказ о стеченом одговарајућем образовању 
(оверена фотокопија дипломе); доказ да кан-
дидат 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 (потвр-
да, уверење или други документ); доказ да 
кандидат има држављанство Републике Србије 
(уверење - не старије 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 срп-
ског језика положен по програму одговарајуће 
високошколске установе). Напомена: Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности (лекарско уверење) доставља само иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Осим наведеног, кандидати достављају и оста-
ла документа од значаја за одлучивање, и то: 
извод из матичне књиге рођених (на обрасцу 
са трајном важношћу - фотокопија или ориги-
нал) и краћу радну биографију. По завршетку 
конкурса примљена документација се не враћа 
кандидатима. Благовременом пријавом сма-
тра се пријава која је поднета у року утврђе-
ном у конкурсу, као и пријава која је предата 
препорученом поштом, у ком случају се као 
дан пријема рачуна дан када је пошта примила 
пошиљку, а када последњи дан за подношење 
пријаве пада у недељу или дане државног 
празника, рок за пријаву помера се за следећи 
радни дан, док се потпуном пријавом сматра 
пријава која у прилогу садржи документа који-
ма кандидат доказује да испуњава услове за 
избор у складу са Законом и овим конкурсом. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријава се може поднети у 
просторијама школе или предати препорученом 
поштом на адресу: Гимназија „Борислав Петров 
Браца” Вршац, Михајла Пупина 1, 26300 Вршац, 
са назнаком „За конкурсну комисију” и назначи-
ти за које радно место се конкурише. Информа-
ције о конкурсу могу се добити телефоном на 
број 013/836-448

ОШ „КОРИОЛАН ДОБАН”
26336 Куштиљ, Вршачка бб

тел. /факс: 013/883-430 
e-mail: kdoban@gmail.com 

Наставник физичког васпитања 
са 60% радног времена  

у матичној школи у Куштиљу

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту 
наставника физчког васпитања може бити 
примљен кандидат који испуњава следеће 
услове: поседовање одговарајућег образовања, 
и то високо образовање -на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, мастер струковне 
студије), на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10 септембра 
2005. године, изузетно: на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), одгова-
рајућег образовања за наставника физичког 

васпитања, поседовање држављанства Репу-
блике Србије; знање српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад 
знање румунског језика, неосуђиваност прав-
носнажном 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; непостојање дискриминаторног пона-
шања на страни кандидата, утврђеног у скла-
ду са законом. поседовање физичке, психичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; психолошка процена способности 
за рад са децом и ученицима. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: 
доказ о држављанству - уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених; оверен 
препис или фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о знању српског језика и 
језика на којем се изводи образовно -васпитни 
рад (румунски језик), доказ о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања. 
лекарско уверење, односно доказ о поседовању 
физичке, психичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима подноси кандидат 
пре закључења уговора о раду, пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници. Прија-
ве треба послати на адресу: ОШ „Кориолан 
Добан”, 26336 Куштиљ, Вршачка бб, са назна-
ком „Конкурс за наставника”. 

Чистачица
са 81% радног времена, у издвојеном 

одељењу у Војводинцима

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту чис-
тачице може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: поседовање одго-
варајућег образовања- основно образовање, 
поседовање држављанства Републике Србије, 
неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију; непо-
стојање дискриминаторног понашања на стра-
ни кандидата, утврђеног у складу са законом, 
поседовање физичке, психичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: доказ о држављанству (уверење о 
држављанству) извод из матичне књиге рође-
них; оверен препис или фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања. 
доказ о физичкој, психичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима 
односно лекарско уверење подноси се пре 
закључења уговора о раду пријавни формулар 
на званичној интернет страници. Пријаве тре-
ба послати на адресу: ОШ „Кориолан Добан”, 
26336 Куштиљ, Вршачка бб, са назнаком „Кон-
курс за чистачицу”.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
26370 Хајдучица, Валентова 3

тел. 013/864-103

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане у члану члану 140. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” број 88/2017, 7/18, 10/19 и 6/2020), у 
даљем тексту: Закон. Може бити изабрано лице 
које има одговарајуће високо образовање сте-
чено на: 1) студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука 
- у ком случају је неопходна завршеност сту-
дија првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета) или 2) основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; поседовање дозво-
ле за рад (лиценце) за наставника, васпитача 
или стручног сарадника; поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способност за рад 
са децом и ученицим; неосуђиваност правос-
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 кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела противполне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са Законом, 
утврђено дискриминаторско понашање; поседо-
вање држављанства Републике Србије; знање 
српског језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад у школи. 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, 
може да бити изабрано лице које, уз испуње-
ност осталих горе наведених услова, има одго-
варајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или вишим обра-
зовањем. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве се неће узети 
у разматрање, као и фотокопије докумената 
које нису оверене од стране надлежног орга-
на (јавног бележника, градске или општинске 
управе, суда). Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 
биографске податке, односно радну биогра-
фију; оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном одговарајућем високом образовању; ове-
рену фотокопију уверења о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту (дозво-
ли за рад); лекарско уверење (не старије од 6 
месеци); уверење о некажњавању из МУП-а за 
кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3) 
Закона (не старије од 6 месеци); копију изво-
да из матичне књиге рођених; доказ о знању 
српског језика (осим кадидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику). 
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Пријаве доставити на адресу: ОШ „Јован Јова-
новић Змај”, Хајдучица, Валентова 3, у затворе-
ној коверти, са назнаком, лично или поштом. 
Ближе инфорације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе на телефон 013/864-103. 

Домар

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане у члану 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” број 88/2017, 7/18, 10/19 и 6/2020), у 
даљем тексту: Закон. Може бити изабрано лице 
које: има средње образовање, смер електро-
техничар или механичар; поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способност за рад 
са децом и ученицим; неосуђиваност правос-
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 кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела противполне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са Законом, 
утврђено дискриминаторско понашање; поседо-
вање држављанства Републике Србије; знање 
српског језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад у Школи; Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве се неће узети у разматрање, као и фотоко-
пије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа (јавног бележника, градске 
или општинске управе, суда). Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; биографске податке, односно 
радну биографију; оверену фотокопију дипломе 
о завршеном одговарајућем образовању; лекар-
ско уверење (не старије од 6 месеци); уверење 
о некажњавању из МУП-а за кривична дела из 
члана 139. став 1. тачка 3) Закона (не старије 
од 6 месеци); копију извода из матичне књи-
ге рођених; доказ о знању српског језика (осим 
кадидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику); Пријаве доставити 
на адресу: ОШ „Јован Јовановић Змај” Хајдучи-
ца, Валентова 3, у затвореној коверти, са наз-
наком, лично или поштом. Ближе инфорације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе 
на телефон 013/864-103. 

ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ”
Маршала Тита 116

26366 Велика Греда

Наставник српског језика
са 94,44% радног времена

Наставник енглеског језика
са 94,44% радног времена

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане у члану члану 140. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” број 88/2017, 7/18, 10/19 и 6/2020), у 
даљем тексту: Закон. Може бити изабрано лице 
које има одговарајуће високо образовање сте-
чено на: 1) студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 

групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (лице 
мора да има завршене студије првог степена 
нз научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета) или 
2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; поседовање дозволе за рад (лиценце) 
за наставника, васпитача или стручног сарад-
ника; поседовање психичке, физичке и здрав-
ствене способност за рад са децом и учени-
цим; неосуђиваност правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела противполне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са Законом, утврђено 
дискриминаторско понашање; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српс-
ког језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад у школи. 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, 
може бити изабрано лице које, уз испуњеност 
осталих горе наведених услова, има одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), студија-
ма у трајању од три године, или вишим обра-
зовањем. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве се неће узети 
у разматрање, као и фотокопије докумената 
које нису оверене од стране надлежног органа 
(јавног бележника). Уз пријаву на конкурс кан-
дидат треба да приложи: пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; биографске податке, односно рад-
ну биографију; оверену фотокопију дипломе о 
завршеном одговарајућем високом образовању; 
оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту 
(дозволи за рад); лекарско уверење (не ста-
рије од 6 месеци); уверење о некажњавању из 
МУП-а за кривична дела из члана 139. став 1. 
тачка 3 (не старије од 6 месеци); копију извода 
из матичне књиге рођених; доказ о знању срп-
ског језика (осим кадидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику). Пријаве 
доставити на адресу: ОШ „Јован Стерија Попо-
вић” Велика Греда, Маршала Тита 116, 26366 
Велика Греда, у затвореној коверти, са назна-
ком, лично или поштом. Ближе инфорације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе 
на телефон: 013/865-333. 

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

Трг победе 4, 26300 Вршац
тел. 013/834-581, 834-967

Наставник соло певања
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће законске услове: 1. да имају одговарајуће 
образовање из члана 140 Закона о основама 

система образовања и васпитања: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије); на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005; наставник соло певања: (1) дипломи-
рани музичар, усмерење соло певач; (2) дипло-
мирани музичар - соло певач; (3) дипломирани 
музичар - концертни и оперски певач; (4) ака-
демски музичар соло певач; (5) мастер музички 
уметник, професионални статус - соло певач; 
2. да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није у складу са законом утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву кандидати прилажу: формулар за 
пријаву на конкурс (скида се са сајта Минис-
тарства), биографију, доказ о одговарајућем 
образовању, доказ да није кажњаван (за дела 
из тачке 3 из полиције, не старије од 2 месеца), 
уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци; доказ о знању српског 
језика (диплома средње школе), уколико одго-
варајуће образовање није било на српском; 
извод из матичне књиге рођених; фотокопију 
личне карте (или одштампану, ако је чипова-
на). Доказе из тачака 1, 3-5 подносе канди-
дати, док доказ из тачке 2 конкурса подноси 
само изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Сва приложена документа морају 
бити оригинална или оверене фотокопије код 
нотара. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана 
објављивања у часопису „Послови”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве слати путем поште на 
адресу: Музичка школа „Јосиф Маринковић” 
Вршац, Трг победе 4. 

ОШ „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ” 
26300 Вршац, Школски трг 3

ospaja@gmail.com
тел. 013/839 853; 838 008

Чистачица

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које има: 1. Завршену 
основну школу, 2. психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма, 3. да није осуђиван/а правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примања и давања 
мита, за кривична дела из кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање. 4. држављанство 
Републике Србије, 5. знање српског језика на 
којем се остварује образовно васпитни рад. Уз 
одштампан, читко попуњен пријавни формулар 
преузет са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја - www.
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mpn.gov.rs, кандидати подносе: Кратку биогра-
фију са контакт подацима; Диплому о стеченом 
одговарајућем образовању -сведочанство завр-
шене основне школе; Уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци од дана објављивања 
конкурса), Извод из матичне књиге рође-
них, Потврду од некажњавању од надлежне 
Полицијске управе (не старије од 6 месеца од 
објављивања конкурса); доказ о познавању 
српског језика (осим за кандидате који су обра-
зовање стекли на српском језику). Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима-ле-
карско уверење, кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Сва документа прилажу 
се у оригиналу или овереном препису. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 радних дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаве послати на адресу: ОШ „Паја Јовано-
вић „, Школски трг 3, 26300 Вршац, са назнаком 
Конкурс за радно место Чистачица. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступку, у 
складу са Законом о заштити података о лично-
сти. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе 
и путем телефона: 013/839-853

Наставник технике и технологије 
90% од пуног радног времена

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да 
буде примљено лице које има: 1. Одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140, 142, 143, 
144 Закона о основама система образовања 
и васпитања Сл. гласник РС 88/2017, 28/2018 
др закон и 10/2019, 6/2020) и Правилником 
о о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи 
Сл. гласник РС „, број 11/2012, 15/2013, 2/16, 
10/16, 11/16 и 3/17, 13/2018, 11/2019, 2/2020). 
2. психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима 3. да није 
осуђиван/а правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примања и давања мита, за кривична 
дела из кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја 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 на којем се остварује 
образовно васпитни рад. Уз одштампан, чит-
ко попуњен пријавни формулар преузет са 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја - www.mpn.gov.rs. 
Кандидати подносе: Потписану биографију са 
контакт подацима; Диплому о стеченом одго-
варајућем образовању; Лица која су стекла ака-
демско звање Мастер у обавези су да доставе 
и диплому о претходно завршеним основним 
академским студијама. Уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци од дана објављи-
вања конкурса), Извод из матичне књиге рође-
них, Потврду о некажњавању од надлежне 
Полицијске управе (не старије од 6 месеци од 
објављивања конкурса), доказ о познавању 
српског језика (осим за кандидате који су обра-
зовање стекли на српском језику), потврду или 
уверење високошколске установе о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стеченог на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом пре-

носа бодова или доказ о положеним испитима 
из педагогије и психологије у току студија или 
доказ о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу, (кандидат који нема наве-
дено образовање из члана 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, дужан 
је да то образовање стекне у року од једне, а 
највише од две године од дана пријема у радни 
однос). Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима – лекарско уверење подноси се пре 
закључења уговора о раду. Сва документа при-
лажу се у оригиналу или овереном препису. У 
поступку одлучивања о избору наставника, кон-
курсна комисија ће извршити ужи избор канди-
дата који ће бити упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима. 
Психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима врши Национална служба 
за запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. О времену и месту провере изабрани 
кандидати ће бити накнадно обавештени. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 радних дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаве послати на адресу: ОШ „Паја Јовановић 
„, Школски трг 3, 26300 Вршац, Са назнаком: За 
конкурс за наставника технике и технологије. 
Подаци који се прикупљају биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкур-
сном поступку, у складу са Законом о заштити 
података о личности. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе и путем телефона: 
013/839-853

Дипломирани економиста за 
финансијско рачуноводствене 

послове

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да 
буде примљено лице које има: 1. Завршен 
Економски факултет на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, односно специјалистичким струковним сту-
дијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године; 
- на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. 2. психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима 3. да 
није осуђиван/а правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примања и давања мита, за кривична 
дела из кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја 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 на којем се остварује 
образовно васпитни рад, 6. знање рада на рачу-
нару. Уз одштампан, читко попуњен пријав-
ни формулар преузет са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја - www.mpn.gov.rs. Кандидати подно-
се: Потписану биографију са контакт подаци-
ма; Диплому о стеченом одговарајућем обра-
зовању; Лица која су стекла академско звање 
Мастер у обавези су да доставе и диплому о 
претходно завршеним основним академским 
студијама; Уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци од дана објављивања конкур-
са), Извод из матичне књиге рођених, Потвр-
ду о некажњавању од надлежне Полицијске 
управе (не старије од 6 месеца од објављивања 
конкурса); доказ о познавању српског језика 

(осим за кандидате који су образовање стекли 
на српском језику). Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима-лекарско уверење, 
кандидат подноси пре закључења уговора о 
раду. Сва документа прилажу се у оригиналу 
или овереном препису. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 радних дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Пријаве послати 
на адресу: ОШ „Паја Јовановић „, Школски трг 
3, 26300 Вршац, са назнаком Конкурс за радно 
место Дипломирани економиста за финансијско 
рачуноводствене послове. Подаци који се при-
купљају биће искоришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку, у скла-
ду са Законом о заштити података о личности. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и 
путем телефона: 013/839-853

Наставник у продуженом боравку 
на одређено време, до повратка одсутне 

запослене - преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које има: 1. Одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, према прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бар 2005. Године; И спуњава услове прописа-
не 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, 13/2018, 11/2019, 2/2020); 2. психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, 3. да није осуђиван/а 
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 малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања и давања мита, за кривична дела из 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није у складу 
са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање. 4. држављанство Републике Србије, 
5. знање српског језика на којем се оства-
рује образовно васпитни рад. Уз одштампан, 
читко попуњен пријавни формулар преузет 
са интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја - www.mpn.
gov.rs, Кандидати подносе: Кратку биогра-
фију са контакт подацима; Диплому о стече-
ном одговарајућем образовању; Лица која су 
стекла академско звање Мастер у обавези су 
да доставе и диплому о претходно заврше-
ним основним академским студијама; Уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци од 
дана објављивања конкурса), Извод из мати-
чне књиге рођених, Потврду од некажњавању 
од надлежне Полицијске управе (не старије од 
6 месеца од објављивања конкурса); доказ о 
познавању српског језика (осим за кандидате 
који су образовање стекли на српском језику); 
потврду или уверење високошколске устано-
ве о образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стеченог на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова или доказ о поло-
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женим испитима из педагогије и психологије у 
току студија или доказ о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу, (канди-
дат који нема наведено образовање из члана 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања, дужан је да то образовање стек-
не у року од једне, а највише од две године 
од дана пријема у радни однос). Сва докумен-
та прилажу се у оригиналу или овереном пре-
пису. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима-лекарско уверење, кандидат подно-
си пре закључења уговора о раду. У поступку 
одлучивања о избору наставника, конкурсна 
комисија ће извршити ужи избор кандидата 
који ће бити упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима. Пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима врши Национална служба за запо-
шљавања, применом стандардизованих посту-
пака. О времену и месту провере изабрани 
кандидати ће бити накнадно обавештени. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 радних дана 
од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаве послати на 
адресу: ОШ „Паја Јовановић „, Школски трг 
3, 26300 Вршац, са назнаком Конкурс за рад-
но место Наставник у продуженом боравку. 
Подаци који се прикупљају биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкур-
сном поступку, у складу са Законом о зашти-
ти података о личности. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе 
и путем телефона: 013/839-853

Сервирка 

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које има: 1. Завршену 
средњу школу куварског смера; други степен 
образовања-завршену основну школу са завр-
шеним стручним оспособљавањем за кувара, 
2. психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, 3. да није 
осуђиван/а правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примања и давања мита, за кривична 
дела из кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја 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 на којем се остварује 
образовно васпитни рад. Уз одштампан, читко 
попуњен пријавни формулар преузет са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја - www.mpn.gov.rs. Канди-
дати подносе: Кратку биографију са контакт 
подацима; Диплому о стеченом одговарајућем 
образовању; Уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци од дана објављивања конкур-
са), Извод из матичне књиге рођених, Потвр-
ду од некажњавању од надлежне Полицијске 
управе (не старије од 6 месеца од објављивања 
конкурса); доказ о познавању српског језика 
(осим за кандидате који су образовање стекли 
на српском језику). Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима-лекарско уверење, 
кандидат подноси пре закључења уговора о 
раду. Сва документа прилажу се у оригиналу 
или овереном препису. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 радних дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Пријаве послати 
на адресу: ОШ „Паја Јовановић „, Школски трг 
3, 26300 Вршац, са назнаком: Конкурс за рад-
но место сервирка. Подаци који се прикупљају 

биће искоришћени искључиво у сврху обраде 
података у конкурсном поступку, у складу са 
Законом о заштити података о личности. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и путем 
телефона: 013/839-853

ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ”
26300 Вршац, Вука Караџића 8

osolgapetrov@gmail.com
тел. 013/801-905

Наставник разредне наставе на 
румунском наставном језику 

са пуним радним временом

Наставник предметне наставе – 
наставник математике

на српском наставном језику са 88,89% 
радног времена

Наставник предметне наставе – 
наставник математике на румунском 

наставном језику
са 88,89% радног времена

Наставник предметне наставе – 
наставник физике

на српском наставном језику са 60% 
радног времена

УСЛОВИ: место рада за радно место под редним 
бројем 1. је у издвојеном одељењу ОШ „Олга 
Петров Радишић” Вршац у насељеном месту 
Месић. Место рада за радна места под редним 
бројевима 2, 3 и 4. је у Вршцу на адреси Вука 
Караџића број 8. У радни однос ради обављања 
послова на радним местима под редним бројем 
1-4. могу бити примљени кандидати који поред 
општих услова из члана 24. Закона о раду („Сл. 
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 57/2014, 
13/2017 - одлука УС и 113/2017) испуњавају 
и услове предвиђене 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): 
- поседовање одговарајућег образовања; - 
поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; 
неосуђиваност правоснажном пресудом за 
кривично дело из члана 139. став 1. тачка 3. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања; познавање српског језика (за сва рад-
на места - уколико образовање није стечено 
на српском језику) и језика на коме остварује 
образовно-васпитни рад (за радна места под 
редним бројем 1 и 3.). Под одговарајућим обра-
зовањем подразумева се: Образовање у скла-
ду 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) као и Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019), Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: 1) пријавни формулар 
Министарства просвете; 2) очитану личну кар-
ту или фотокопију; 3) доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству 
оригинал или фотокопију која није старија од 
6 месеци); 4) извод из матичне књиге рођених 
оригинал или оверену фотокопију; 5) оверен 
препис или оверену фотокопију сведочанства 
о завршеној школи; 6) лиценцу за рад (и то 
само за лица коју исту поседују, а она лица која 
немају лиценцу дужна су да је стекну у току 
рада); 7) доказ о познавању српског језика 

(уколико образовање није стечено на српском 
језику) и језика на коме обављају образовно 
васпитни рад (радно место под редним бројем 
1 и 3.); 8) уверење о неосуђиваности из суда и 
МУП-а оригинал или оверену фотокопију. Сви 
кандидати који буду изабрани у ужи избор биће 
упућени на процену психолошких способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности коју издаје надлежна здравствена 
установа, доставља се непосредно пре закљу-
чења уговора о раду и то оригинал или оверена 
фотокопија. 
Рок за подношење пријава на Конкурс је 8 дана 
од дана објављивања овог Конкурса у листу 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве се неће разматрати. Пријаве слати на адре-
су: ОШ „Олга Петров Радишић” Вршац, Вука 
Караџића 8, са назнаком „За конкурс”. 

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
26300 Вршац, Дворска 17-19 

vuk.karadzic1@gmail.com
тел. 013/831-701

Наставника разредне наставе
са пуним радним временом

2 извршиоца

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) потреб-
но је да кандидат испуњава и посебне услове 
прописане члановима 139. и 140. и члана 142. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („ Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020) и то да: 1. да лице 
има одговарајуће образовање прописано 
чланом 140. и 142. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања као и чланом 3. 
став1. тачка 9. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС-Про-
светни гласник „бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 13/18, 11/19); 2. да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да имају држављанство Републике Србије; 5. да 
зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова из 
става 1тачка 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе 
се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) 
овог члана пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају 
установи. Уз пријавни формулар са званичне 
интернет странице, потребно је да кандидат 
достави следећу документацију: -кратку био-
графију (ЦВ) са општим подацима, име и пре-
зиме, пребивалиште, контакт телефон, елек-
тронска адреса; -оверену фотокопију дипломе 
одговарајућег степена и врсте стручне спреме у 
складу са чланом 140. Закона о основама систе-
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Наука и образовање

ма образовања и васпитања и чланом 3. став1. 
тачка9. Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС-Просветни 
гласник, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 13/18, 11/19). Обавезно образовање лица 
из члана 140. закона је образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова од којих најмање по шест бодова 
из образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шсет бодова праксе у 
установи, у складу са европским системом пре-
носа бодова. Уколико кандидат поседује овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту за лиценцу подноси уз диплому. Сматра 
се да наставник, васпитач и стручник сарадник 
који је положио испит за лиценцу има образо-
вање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина. Образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина настав-
ник, васпитач и стручни сарадник је обавезан 
да стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. верење да није 
осуђиван-оригинал (не старији од 6 месеци); 
оригинал извод из матичне књиге рођених на 
прописаном обрасцу са холограмом или овере-
ну фотокопију (код јавног бележника); овере-
ну фотокопију личне карте или очитану личну 
карту; уколико диплома није издата на српском 
језику, потврду да зна српски језик, а за лица 
која су стекла образовање на српском језику –
доказ о положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење)прила-
же изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Све овере потребних докумената врше 
се код јавног бележника. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања 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. Небла-
говремене 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 15 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
се достављају на адресу: Основна школа „Вук 
Караџић” Вршац, Дворска 17-19 са назнаком За 
конкурс. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе 0668056503 и 
на vuk.karadzic1@gmail.com

Наставник биологије 
са пуним радним временом на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних Законом о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18) потреб-
но је да кандидат испуњава и посебне услове 
прописане члановима 139. и 140. и члана 142. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020) и то да: 1. да лице 
има одговарајуће образовање прописано 
чланом 140. и 142. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања као и чланом 3. 
став1. тачка 9. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС-Про-
светни гласник „бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 

11/16, 2/17, 13/18, 11/19); 2. да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да имају држављанство Републике Србије; 5. да 
зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова из 
става 1тачка 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе 
се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) 
овог члана пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају 
установи. Уз пријавни формулар са званичне 
интернет странице, потребно је да кандидат 
достави следећу документацију: -кратку био-
графију (ЦВ) са општим подацима, име и пре-
зиме, пребивалиште, контакт телефон, елек-
тронска адреса; -оверену фотокопију дипломе 
одговарајућег степена и врсте стручне спреме у 
складу са чланом 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и чланом 3. став1. 
тачка9. Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС-Просветни 
гласник, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 13/18, 11/19). Обавезно образовање лица 
из члана 140. закона је образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова од којих најмање по шест бодова 
из образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шсет бодова праксе у 
установи, у складу са европским системом пре-
носа бодова. Уколико кандидат поседује овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту за лиценцу подноси уз диплому. Сматра 
се да наставник, васпитач и стручник сарадник 
који је положио испит за лиценцу има образо-
вање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина. Образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина настав-
ник, васпитач и стручни сарадник је обавезан 
да стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Уверење да није 
осуђиван-оригинал (не старији од 6 месеци); 
оригинал извод из матичне књиге рођених на 
прописаном обрасцу са холограмом или овере-
ну фотокопију (код јавног бележника); овере-
ну фотокопију личне карте или очитану личну 
карту; уколико диплома није издата на српском 
језику, потврду да зна српски језик, а за лица 
која су стекла образовање на српском језику –
доказ о положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење)прила-
же изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Све овере потребних докумената врше 
се код јавног бележника. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања 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. Небла-
говремене 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 15 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
се достављају на адресу: Основна школа „Вук 
Караџић” Вршац, Дворска 17-19 са назнаком За 
конкурс. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе 0668056503 и 
на vuk.karadzic1@gmail.com

Спремачица 
са пуним радним временом

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 пропи-
сане члановима 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) 
и то да: 1. да имају одговарајуће образовање 
(I ниво квалификације, основно образовање); 
2. да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвњење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да имају 
држављанство Републике Србије; 5. зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни 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 фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Уз пријавни формулар са званичне интер-
нет странице, потребно је да кандидат достави 
следећу документацију: -кратку биографију 
(ЦВ); оверену фотокопију (код јавног бележни-
ка) документа о стеченом нивоу квалификације; 
уверење да није осуђиван-оригинал (не старији 
од 6 месеци); оригинал извод из матичне књиге 
рођених на прописаном обрасцу са холограмом 
или оверену фотокопију (код јавног бележни-
ка); оверену фотокопију (код јавног бележника) 
личне карте или очитану личну карту; уколико 
документ није издат на српском језику, потврду 
да зна српски језик, а за лица која су стекла 
образовање на српском језику –доказ да канди-
дат зна српски језик доказује се овереном фото-
копијом документа о стеченом одговарајућим 
степеном стручне спреме. Доказ о здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење)прилаже изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор упућују се на 
психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Одлуку о избору кандидата донеће 
конкурсна комисија након добијања резултата 
психолошке процене кандидата, у року од 8 
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дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање као и пријаве оних 
кандидата који не испуњавају услове у погле-
ду врсте и степена стручне спреме. Пријавни 
формулар са конкурсом траженим документима 
и доказима о испуњавању услова, доставити у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве се достављају на адресу: Основна шко-
ла „Вук Караџић” Вршац, Дворска 17-19, 26300 
Вршац, са назнаком За конкурс. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе 0668056503 и vuk.karadzic1@gmail.com

Сервирка
са пуним радним временом

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 пропи-
сане члановима 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 имају одговарајуће образовање (да 
су стекли II ниво квалификације); 2. да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5. зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи 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 фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Уз пријавни формулар са званичне интер-
нет странице, потребно је да кандидат достави 
следећу документацију: кратку биографију (ЦВ); 
оверену фотокопију (код јавног бележника) 
документа о стеченом одговарајућем степеном 
стручне спреме; уверење да није осуђиван-ори-
гинал (не старији од 6 месеци); оригинал извод 
из матичне књиге рођених на прописаном 
обрасцу са холограмом или оверену фотокопију 
(код јавног бележника); оверену фотокопију 
(код јавног бележника) личне карте или очита-
ну личну карту; уколико документ није издат на 
српском језику, потврду да зна српски језик, а за 
лица која су стекла образовање на српском јези-
ку –доказ да кандидат зна српски језик доказује 
се овереном фотокопијом документа о стече-
ном одговарајућем нивоу квалификације Доказ 
о здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење)прилаже изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве 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. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање као и пријаве оних канди-
дата који не испуњавају услове у погледу врсте 
и степена стручне спреме. Пријавни формулар 
са конкурсом траженим документима и докази-
ма о испуњавању услова, доставити у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса. Прија-
ве се достављају на адресу: Основна школа 
„Вук Караџић” Вршац, Дворска 17-19, 26300 
Вршац, са назнаком За конкурс. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе 0668056503 и vuk.karadzic1@gmail.com

ШОСО „ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ”
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 22

тел. 013/839-932, 013/837-307
e-mail: jelena.varjaski.vrsac@gmail.com

Медицински техничар - неговатељ у 
посебним условима

Наставник практичне наставе - 
фризер у посебним условима

Наставник разредне наставе у 
посебним условима

2 извршиоца

Секретар школе у посебним 
условима

УСЛОВИ: Рок за пријем кандидата у радни 
однос у ШОСО „Јелена Варјашки”, Вршац за сва 
радна места, који је објављен у публикацији 
Националне Службе за запошљавање „ПОСЛО-
ВИ”, бр. 873 од 18. 03. 2020. године, продужа-
ва се за 30 дана од дана престанка ванредног 
стања односно до 06. 06. 2020. године. ШОСО 
„Јелена Варјашки”, Вршац је дана 03. 03. 2020. 
године предала Националној Служби за запо-
шљавање Вршац, Одлуке о расписивању Кон-
курса за следећа радна места са пуним радним 
временом: медицински техничар – неговатељ 
у посебним условима - 1 извршилац, настав-
ник практичне наставе – фризер у посебним 
условима – 1 извршилац, наставник разредне 
наставе у посебним условима – 2 извршилаца и 
секретар школе у посебним условима – 1 извр-
шилац. Конкурси су требали бити објављени у 
листу „ПОСЛОВИ” дана 11. 03. 2020. године, 
али је због великог броја пристиглих конкур-
са њихово објављивање одложено за 18. 03. 
2020. године, како је школи јављено од стра-
не Националне Службе за запошљавање. Дана 
15. 03. 2020. године проглашено је ванредно 
стање на територији Републике Србије и Кон-
курси за наведена радна места нису могли бити 
обустављени јер су већ били пуштени у штам-
пање. Министарство просвете, науке и техно-
лошког развоја је Дописом број: 610 – 00 – 326 
/ 2020 – 04 од 12. 05. 2020. године, послало 
школи Инструкције о конкурсима објављеним 
пре или у току ванредног стања у коме стоји 
да се рок за пријаву кандидата на објављени 
Конкурс продужава на 30 дана од дана престан-
ка ванредног стања, односно до 06. јуна. 2020. 
године. На основу свега што је напред наведе-
но донета је Одлука као у диспозитиву. 

МУЗИЧКА ШКОЛА 
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

26300 Вршац, Трг победе 4
тел. 013/834-581; 834-967

Наставник хармонике
са 100% радног времена

Наставник клавира
са 100% радног времена

2 извршиоца

Наставник корепетиције 
 са 100% радног времена

Наставник саксофона
са 100% радног времена

Наставник џез бубњева и удараљки
са 100% радног времена

Наставник џез гитаре
са 100% радног времена

Наставник џез певања
са 100% радног времена

2 извршиоца

Наставник упоредног клавира у смш 
са 100% радног времена

Наставник соло певања 
са 100% радног времена

Наставник теоретских предмета 
са 100% радног времена

Дипл. екон. за фин. рач. послове 
(шеф рачуноводства) 

са 100% радног времена

Наставник трубе, џез трубе и биг 
бенда 

са 100% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће законске услове: 1. да имају одговарајуће 
образовање из члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања -на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије); на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. наставник хармонике: (1) 
дипломирани музичар, усмерење акордеони-
ста; (2) дипломирани музичар - акордеониста; 
(3) академски музичар акордеониста; (4) мас-
тер музички уметник, професионални статус - 
акордеониста или хармоникаш. (5) дипломира-
ни музичар –бајаниста, наставник клавира: (1) 
дипломирани музичар, усмерење пијаниста; (2) 
дипломирани музичар - пијаниста; (3) академ-
ски музичар пијаниста; (4) мастер музички 
уметник, професионални статус - клавириста; 
(5) дипломирани клавириста. наставник коре-
петиције: (1) дипломирани музичар, усмерење 
пијаниста; (2) дипломирани музичар - пијани-
ста; (3) дипломирани музичар - оргуљаш; (4) 
дипломирани музичар - чембалиста; (5) ака-
демски музичар пијаниста; (6) академски музи-
чар оргуљаш; (7) академски музичар чембали-
с т а ;  ( 8 )  м а с т е р  м у з и ч к и  у м е т н и к , 
професионални статус - клавириста, оргуљаш 
или чембалиста; (9) мастер музички уметник, 
професионални статус - камерни музичар са 
претходно, завршеним основним академским 
студијама клавира, оргуља или чембала (10) 
дипломирани клавириста. Наставник саксофо-
на: (1) дипломирани музичар - саксофониста; 
(2) академски музичар саксофониста; (3) 
дипломирани музичар - флаутиста, са претход-
но завршеном средњом музичком школом, 
образовни профил: музички извођач - саксофо-
ниста; (4) дипломирани музичар - кларинетис-
та, са претходно завршеном средњом музичком 
школом, образовни профил: музички извођач 
- саксофониста; (5) мастер музички уметник, 
професионални статус - саксофониста; (6) мас-
тер музички уметник, професионални статус 
флаутиста, са претходно завршеном средњом 
музичком школом, образовни профил: музички 
извођач - саксофониста; (7) мастер музички 
уметник, професионални статус - кларинетис-
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та, са претходно завршеном средњом музичком 
школом, образовни профил: музички извођач 
- саксофониста. Наставник џез бубњева и уда-
раљки: (1) дипломирани музичар, усмерење 
перкусиониста и завршена средња музичка 
школа, одсек за џез музику, образовни профил 
музички извођач - џез бубњар; (2) дипломира-
ни музичар - перкусиониста и завршена средња 
музичка школа, одсек за џез музику, образовни 
профил музички извођач - џез бубњар; (3) ака-
демски музичар перкусиониста и завршена 
средња музичка школа, одсек за џез музику, 
образовни профил музички извођач - џез 
бубњар; (4) мастер музички уметник, профе-
сионални статус - перкусиониста/ударач и 
завршена средња музичка школа, одсек за џез 
музику, образовни профил музички извођач - 
џез бубњар. (5) мастер музички уметник – џез 
бубњар. (6) дипломирани музичар, усмерење 
перкусиониста; (7) дипломирани музичар - пер-
кусиониста; (8) академски музичар перкусиони-
ста; (9) мастер музички уметник, професионал-
ни статус - перкусиониста, односно ударач. 
Наставник џез гитаре: (1) дипломирани музи-
чар, усмерење гитариста и завршена средња 
музичка школа, одсек за џез музику, образовни 
профил музички извођач - џез гитариста; (2) 
дипломирани музичар - гитариста и завршена 
средња музичка школа, одсек за џез музику, 
образовни профил музички извођач - џез гита-
риста; (3) академски музичар гитариста и завр-
шена средња музичка школа, одсек за џез 
музику, образовни профил музички извођач - 
џез гитариста; (4) мастер музички уметник, 
професионални статус - гитариста и завршена 
средња музичка школа, одсек за џез музику, 
образовни профил музички извођач - џез гита-
риста. (5) мастер музички уметник – џез гита-
риста. Наставник џез певања: (1) дипломирани 
музичар, усмерење соло певач и завршена 
средња музичка школа, одсек за џез музику, 
образовни профил музички извођач - џез 
певач; (2) дипломирани музичар - соло певач и 
завршена средња музичка школа, одсек за џез 
музику, образовни профил музички извођач - 
џез певач; (3) академски музичар соло певач и 
завршена средња музичка школа, одсек за џез 
музику, образовни профил музички извођач - 
џез певач; (4) мастер музички уметник, профе-
сионални статус - соло певач и завршена 
средња музичка школа, одсек за џез музику, 
образовни профил: музички извођач - џез 
певач. (5) мастер музички уметник – џез певач. 
дипл. екон. за фин. рач. послове (шеф рачуно-
водства) 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-економске струке на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године економске 
струке - најмање 2 године радног искуства на 
рачуноводственим пословима, знање рада на 
рачунару Наставник упоредног клавира У СМШ 
: (1) дипломирани музичар, усмерење пијани-
ста или музички педагог; (2) дипломирани 
музичар - пијаниста; (3) дипломирани музичар 
- оргуљаш; (4) дипломирани музичар - чемба-
листа; (5) академски музичар пијаниста; (6) 
академски музичар оргуљаш; (7) академски 
музичар чембалиста; (8) мастер музички умет-
ник, професионални статус - клавириста, 
оргуљаш или чембалиста; (9) мастер теорети-
чар уметности, професионални статус - музич-
ки педагог; (10) дипломирани клавириста; (11) 
професор солфеђа и музичке културе; (12) 
професор музике; (13) професор музичког вас-
питања; (14) дипломирани музичар – професор 
солфеђа. наставник соло певања: (1) дипломи-
рани музичар, усмерење соло певач; (2) дипло-
мирани музичар - соло певач; (3) дипломирани 

музичар - концертни и оперски певач; (4) ака-
демски музичар соло певач; (5) мастер музички 
уметник, професионални статус - соло певач 
наставник теоретских предмета у СМШ (хармо-
нија, контрапункт) (1) дипломирани музичар, 
усмерење композитор, музиколог, етномузико-
лог, диригент или музички педагог; (2) дипло-
мирани композитор; (3) дипломирани музико-
лог; (4) дипломирани етномузиколог; (5) 
дипломирани музички педагог; (6) дипломира-
ни музичар - педагог; (7) професор солфеђа и 
музичке културе; (8) професор музичке култу-
ре; (9) дипломирани диригент; (10) академски 
музичар - композитор; (11) мастер теоретичар 
уметности, професионални статус - музички 
теоретичар, етномузиколог, музички педагог 
или музиколог; (12) мастер композитор; (13) 
мастер музички уметник, професионални ста-
тус - диригент; (14) професор музике; (15) про-
фесор музичког васпитања; (16) дипломирани 
музичар – професор солфеђа. наставник трубе, 
џез трубе (и биг бенда): (1) дипломирани музи-
чар, усмерење трубач; (2) дипломирани музи-
чар - трубач; (3) дипломирани трубач; (4) ака-
демски музичар трубач; (5) мастер музички 
уметник, професионални статус - трубач. (6) 
дипломирани музичар, усмерење трубач и 
завршена средња музичка школа, одсек за џез 
музику, образовни профил музички извођач - 
џез трубач; (7) дипломирани музичар - трубач 
и завршена средња музичка школа, одсек за 
џез музику, образовни профил музички извођач 
- џез трубач; (8) академски музичар трубач и 
завршена средња музичка школа, одсек за џез 
музику, образовни профил музички извођач - 
џез трубач; (9) мастер музички уметник, про-
фесионални статус - трубач и завршена средња 
музичка школа, одсек за џез музику, образовни 
профил музички извођач - џез трубач; (10) 
мастер музички уметник – џез трубач. 2. да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примање мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није у складу са законом утврђено дискри-
минаторно понашање. 4. да има држављанство 
Републике Србије. 5. да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно васпитни 
рад Уз пријаву кандидати прилажу: - формулар 
за пријаву на конкурс (скида се са сајта Минис-
тарства) - биографију-ЦВ доказ о одгова-
рајућем образовању, доказ да није кажњаван 
(за дела из тачке 3 из полиције, не старије од 
6 месеца), уверење о држављанству Републике 
Србије, не старије од 6 месеци, доказ о знању 
српског језика (диплома средње школе), уколи-
ко одговарајуће образовање није било на срп-
ском, извод из матичне књиге рођених, фото-
копију личне карте (или одштампану, ако је 
чипована), потврду о радном искуству за радно 
место дипл. екон. за фин. рач. послове (шеф 
рачуноводства). Доказ из тачке 1, 3-5 подносе 
кандидати, док доказ из тачке 2 конкурса под-
носи само изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Сва приложена документа 
морају бити оригинална или оверене фотоко-
пије код нотара. Конкурс остаје отворен 8 дана 
од дана објављивања у часопису „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве слати путем 
поште на адресу: Музичка школа „Јосиф 
Маринковић” Вршац, Трг Победе 4. 

ЗАЈЕЧАР

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
19000 Зајечар, Књегиње Љубице 3-5

Наставник физике
за рад са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), треба 
да испуњава и посебне услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања односно да: има одговарајуће 
образовање: у складу сачланом 140 Закона о 
основама система образовања које је стекло: а) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке 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, мултидисци-
плинарне, 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 прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 

ОСТАЛО: Кандидат треба и да: 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Поред општих усло-
ва за заснивање радног односа кандидати 
треба да испуњавају услове у погледу врсте 
тражене стручне спреме утврђене Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставни-
ка из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016, 
2/2017 и 13/2018). Кандидати треба да доста-
ве: попуњен пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену фото-
копију дипломе (уверења) о траженој врсти и 
степену стручне спреме; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије; оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених; доказ 
о испуњавању услове из члана 139 став 1 тач-
ка 5) Закона о основама система образовања 
и васпитања односно да је лице стекло висо-
ко образовање на језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад или је положило испит 
из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе (оригинал или оверена 
фотокопија) - српски језик; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења (извода из казнене 
евиденције) Министарства унутрашњих посло-
ва којим кандидат доказује да није осуђивану 
складу са чланом 139. став 1. тачка 3) Закона 



Бесплатна публикација о запошљавању 32727.05.2020. |  Број 883 |   

Наука и образовање

о основама система образовања и васпитања. 
Доказо психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности 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 8 
дана, рачунајући од дана објављивања конкур-
са у публикацији Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговре-
мено достављене пријаве на конкурс неће бити 
разматране. Пријаве се шаљу поштом или пре-
дају лично на адресу: Медицинска школа, 19000 
Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5, са назнаком „За 
конкурс”. Сва потребна обавештења можете 
добити од секретара школе, лично или телефо-
ном на број 019/443-856. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ЉУБА НЕШИЋ“

19000 Зајечар, Доситејева 2

Чистачица

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кан-
дидат за радно место чистачице треба да 
испуњава услове из члана 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18-др. закон, 10/19 
и 6/20): а) има одговарајуће образовање и то 
у складу са чл. 37. Правилника о организа-
цији и систематизацији послова у ОШ „Љуба 
Нешић” у Зајечару; б) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; в) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним 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 на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: краћу биографију са адресом и 
контакт телефоном; доказ о стеченом основ-
ном образовању у складу са чл. 37. Правилни-
ка о организацији и систематизацији послова 
у ОШ „Љуба Нешић” у Зајечару (оригинал или 
оверена фотокопија); оригинал или оверену 
фото-копију уверења о држављанству Репу-
блике Србије (овера не старија од 6 месеци); 
доказ о неосуђиваности за наведена кривич-
на дела надлежне полицијске управе. Доказ о 
познавању српског језика, као језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад, дос-
тавља само кандидат који није стекао образо-
вање на српском језику. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом, достављају школи. 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. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
са потребном документацијом и одштампаним 
пријавним формуларом доставити лично или 
слати на адресу: ОШ „Љуба Нешић” у Зајеча-
ру, Доситејева 2, 19000 Зајечар, са назнаком 
„За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
19224 Салаш, Маршала Тита 35

Обавештење

Рок за подношење пријава на конкурсе, за рад-
но место наставник математике 88,89% радног 
времена и секретар објављене у листу „Посло-
ви” број 872 од 11. 03. 2020. године се продужа-
ва 30 дана од дана престанка ванредног стања, 
односно до 6. јуна 2020. године. Пријаве на 
конкурс слати на адресу ОШ „Јован Јовановић 
Змај”, Маршала Тита 35, 19224 Салаш у затворе-
ној коверти са назнаком „За комисију за избор”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у обзир. Кандидат ће бити писменим 
путем обавештен о исходу конкуса. Ближа оба-
вештења могу се добити на телефон: 019/470-
126 или путем мејла: jjzmajsalas@gmail.com. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ДУБРАВА”
19350 Књажевац, Ивана Милутиновића бб

тел. 019/738-183, 739-606

Наставник биологије
за 40% радног времена, за рад у 
издвојеним одељењима школе у 

Минићеву и Кални, на одређено време 
ради замене запослене на породиљском 

боловању, преко 60 дана

Радник на одржавању хигијене/
чистач

УСЛОВИ: У смислу инструкција Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја бр. 
610-00-326/2020-04 од 12. 05. 2020., Одлуке 
Народне скупштине о укидању ванредног стања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 65/20), која је ступила на 
снагу 06. 05. 2020. год. и Уредбе о примени 
рокова у управним поступцима за време ван-
редног стања („ Сл. Гласник РС „ бр. 41/20 и 
43/20), Основна школа „Дубрава” у Књажевцу, 
Ивана Милутиновића бб, објављује обавештење 
свим заинтересованим лицима:

1. По конкурсу Основне школе „Дубрава” у Кња-
жевцу, објављеном дана 11. 03. 2020. год. у 
броју 872 листа НСЗ „Послови” за радна места :
а) наставник биологије, за 40% радног време-
на, за рад у издвојеним одељењима школе у 
Минићеву и Кални, на одређено време, ради 
замене запослене на породиљском боловању, 
преко 60 дана и
б) радник на одржавању хигијене/чистач - 
један извршилац, за пуно радно време, на 
неодређено време, 
продужава се рок за пријаву кандидата 30 дана 
од дана престанка ванредног стања. 

2. Рок за пријаву кандидата по конкурсу истиче 
дана 06. 06. 2020. године. 

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
19350 Књажевац, Омладинска 3

тел. 019/373-2606

Наставник немачког језика

Наставник разредне наставе

Наставник математике
са радним временом од 66,67%

Чистачица
за рад у матичној школи у Књажевцу

Чистачица
са 50% радног времена за рад у 
издвојеном одељењу у Васиљу

УСЛОВИ: за наставнике: кандидат мора да 
испуњава услове прописане члановима 139. и 
140. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 - даље: Закон) и важећим 
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) и то: 
да има високо образовање стечено на студија-
ма другог степена - мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије, и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, уз завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета, 
или високо образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривична дела 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије и да зна 
српски језик. За чистачицу: стручна спрема у 
складу са Уредбом о каталогу радних места у 
јавним службама и другим организацијама у 
јавном сектору („Сл. гл. РС“, бр. 81/17, 6/18, 
43/18), односно стечено основно образовање. 
Остали услови су исти као и за наставнике. 

ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса на 
пријавном формулару који се преузима са зва-
ничне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, уз који се 
доставља потребна документација, односно 
докази о испуњености услова за избор кан-
дидата, и то: доказ о стеченом одговарајућем 
образовању (оверена фотокопија дипломе); 
доказ да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела из члана 139. 
став 1. тачка 3. Закона и за кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (потврда, уверење или други документ 
издат од стране МУП-а РС); доказ да кандидат 
има држављанство Републике Србије (уверење 
- оригинал или оверену копију не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену копију); доказ о познавању 
српског језика, као језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад - доставља само кан-
дидат 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 високош-
колске установе). НАПОМЕНА: Одабраним кан-
дидатима се врши психолошка процена способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности (лекарско уверење) доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
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раду. Осим наведеног, кандидати достављају и 
краћу радну биографију. По завршетку конкур-
са примљена документација се не враћа канди-
датима. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријава се може 
поднети у просторијама школе сваког радног 
дана у времену од 8 до 12 часова или преда-
ти препорученом поштом на адресу: ОШ „Вук 
Караџић”, Омладинска 3, 19350 Књажевац, са 
назнаком „За конкурсну комисију”. Информације 
о конкурсу могу се добити телефоном на број 
019/3732-606. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“
Сумраковац бб

19376 Сумраковац

Секретар школе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: За радно место секретара школе, кан-
дидати треба да испуњавају услове прописане 
чланом 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 27/18 - др. 
закон и 6/20), и то - да поседују образовање 
из области правних наука у складу са чланом 
140. став 1) Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони 10/2019 и 6/20): на 
студијама другог степена (мастер акдемске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета, студије 
другог степена из области педагошких наука, 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области, или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; Кандидат мора да поседује психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело из чл. 139, ст. 1, т. 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/20), да посе-
дују држављанство Републике Србије и да знају 
језик на коме се остварује образовно васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. За рад-
но место секретара школе кандидат доставља: 
ЦВ, краћа животна и радна биографија, оверени 
препис/фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, оверени препис/фотокопију уверења, сер-
тификата, потврде, или друге исправе високош-
колске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика (за кандидате који образовање 
нису стекли на српском језику), извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству 
РС (не старије од 6 месеци), уверење из казне-
не евиденције да лице није осуђивано (уверење 
МУП-а). Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима доставља се пре закључивања уговора о 
раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима врши Национална служба 
за запошљавање, о чему ће кандидати бити бла-
говремено обавештени. Потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
кандидати достављају, лично или поштом, на 
адресу школе ОШ „Ђура Јакшић”, 19376 Сумра-
ковац, са назнаком „За конкурс”. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити на број 030/2150-
022 или на мејл школе: ossumrakovac@ptt.rs. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ“

Подгорац бб
19233 Подгорац

Наставник француског језика
са 55,5% радног времена

УСЛОВИ: За радно место наставника францу-
ског језика, кандидати треба да испуњавају 
услове из чл. 139. Закона основама система 
образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019 и 6/20). Кандидат мора да поседује 
одговарајуће високо образовање из чл. 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони 10/2019 и 6/20): на сту-
дијама другог степена (мастер акдемске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе 
предмета, студије другог степена из области 
педагошких наука, или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно струч-
не области, или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од чети-
ри 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 („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/19). Кандидат мора да поседује 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично 
дело из чл. 139, ст. 1, т. 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019 и 6/20), да поседују држављан-
ство Републике Србије и да знају језик на 
коме се остварује образовно васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. 
За радно место наставника француског јези-
ка кандидат доставља: ЦВ, краћа животна 
и радна биографија, оверени препис/фото-
копију дипломе о стеченом образовању, 
оверени препис/фотокопију уверења, сер-
тификата, потврде, или друге исправе висо-
кошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика (за кандидате који 
образовање нису стекли на српском језику), 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци), 
уверење из казнене евиденције да лице није 
осуђивано (уверење МУП-а). Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључивања уговора о раду. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкур¬са. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима врши Нацио-
нална служба за запошљавање, о чему ће 
кандидати бити благовремено обавештени. 
Потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом кандидати дос-
тављају, лично или поштом, на адресу школе 
ОШ „Ђорђе Симеоновић”, 19233 Подгорац, са 
назнаком „За конкурс”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити на број: 030/2460-
294 или на имејл школе: ospod@ptt.rs. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ“

Подгорац бб
19233 Подгорац

Домар/мајстор одржавања - ложач

УСЛОВИ: За радно место домара/мајстора одр-
жавања - ложача кандидати треба да испуња-
вају услове из чл. 139. Закона основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 
и 6/20). Кандидат мора да поседује одгова-
рајуће средње образовање (други, трећи или 
четврти степен) смера - занимања: машинске 
и електроструке које има способности одржа-
вања електроинсталација у исправном стању; 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело из 
чл. 139, ст. 1, т. 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 
и 6/20); да поседују држављанство Републи-
ке Србије и да знају језик на коме се оства-
рује образовно васпитни рад. За радно место 
домара/мајстора одржавања - ложача канди-
дати уз попуњен пријавни формулар, одштам-
пан са званичне интернет стране министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. дос-
тављају: краћу животну и радну биографију, 
оригинал или оверени препис/фотокопију 
дипломе о одговарајућем образовању, извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверени 
препис/фотокопија), уверење о држављанству 
РС (не старије од 6 месеци, оригинал или ове-
рени препис/фотокопија), уверење из казнене 
евиденције да лице није осуђивано (уверење 
МУП-а). Доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључивања уго-
вора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавање применом 
стандардизованих поступака, о чему ће канди-
дати бити благовремено обавештени. Потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом кандидати достављају, лично 
или поштом, на адресу школе ОШ „Ђорђе Симе-
оновић” Подгорац, 19233 Подгорац, са назна-
ком „За конкурс”. Ближе информације о конкур-
су могу се добити на број: 030/2460-294 или на 
имејл школе: ospod@ptt.rs. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ“

Подгорац бб
19233 Подгорац

Домар/мајстор одржавања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: За радно место домара/мајстора одр-
жавања кандидати треба да испуњавају усло-
ве из чл. 139. Закона основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
6/20). Кандидат мора да поседује одговарајуће 
средње образовање (трећи или четврти сте-
пен) смера - занимања: столар, бравар, водо-
инсталатер, машинске и електроструке које 
има способности одржавања електроинста-
лација у исправном стању; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело из чл. 
139, ст. 1, т. 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
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бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
6/20); да поседују држављанство Републике 
Србије и да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. За радно место дома-
ра/мајстора одржавања кандидати уз попуњен 
пријавни формулар, одштампан са званичне 
интернет стране Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, достављају: краћу 
животну и радну биографију, оригинал или 
оверени препис/фотокопију дипломе о одгова-
рајућем образовању, извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверени препис/фотоко-
пија), уверење о држављанству РС (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверени препис/
фотокопија), уверење из казнене евиденције 
да лице није осуђивано (уверење МУП-а). Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључивања уговора о раду. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавање применом стандардизо-
ваних поступака, о чему ће кандидати бити 
благовремено обавештени. Потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом кандидати достављају, лично или 
поштом, на адресу школе: ОШ „Ђорђе Симео-
новић” Подгорац, 19233 Подгорац, са назнаком 
„За конкурс”. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на број: 030/2460-294 или на 
имејл школе: ospod@ptt.rs. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19000 Зајечар, Књегиње Љубице 3-5

Наставник предметне наставе у 
подручју рада Електротехника

Наставник практичне наставе у 
подручју рада Електротехника

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају потребну документацију у року од 
дана од 8 дана објављивања конкурса. Конкурс 
се објављује у дневном листу „Послови” при 
Националној служби за запошљавање. Конкурс 
спроводи комисија именована од стране дирек-
тора школе. Поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник 
РС“, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17) 
кандидати пријављени за наставника треба да 
испуњавају услове прописане члановима 139. 
и 140. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018-др. закон, 10/12019, и 6/2020- даље: 
Закон) и важећим Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада електротехника („Сл. гл. 
РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 
2/2017, 04/2018 и 13/2018); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано прав-
носнажном 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 родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није утврђено дискриминаторно 
понашање, у смислу члана 139. став 1. тачка 
3 Закона; да има држављанство Републике 

Србије и да зна српски језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Услови за пријем 
у радни однос доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. 

Чистачица/спремачица

УСЛОВИ: основна школа, први степен стручне 
спреме, оверена фотокопија дипломе о заврше-
ној основној школи; оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених; лекарско уверење 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; оверена фотокопија уверења о држављан-
ству Републике Србије; доказ, не старији од 
шест месеци, да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; доказ о 
познавању српског језика - подноси кандидат 
који није стекао диплому на српском језику, 
а доказ о томе треба да буде издат од стране 
установе надлежне за издавање таквих доку-
мената. 

ОСТАЛО: Право учешћа на конкурсу имају сви 
кандидати који испуњавају услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/2020). а наведену потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, у затвореној коверти 
достављају школи на наведену адресу, са наз-
наком „За конкурс” или директно школи, сваког 
радног дана од 11 до 13 часова. Да би се прија-
ва сматрала потпуном, кандидат је дужан да уз 
пријаву достави сва наведена документа, осим 
лекарског уверења, које прилаже само канди-
дат који буде изабран и доставља школи у року 
од седам дана од дана пријема обавештења о 
избору, а у супротном школа ће изабрати кан-
дидата који је следећи на листи. Документа-
ција: кандидати за наставника подносе пријаву 
на конкурс у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса уз који се доставља потребна 
документација, односно докази о испуњености 
услова за избор кандидата, и то: доказ о сте-
ченом одговарајућем образовању (оверена 
фотокопија дипломе); извод из матичне књи-
ге рођених, 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 дискрими-
наторно понашање (потврда, уверење или дру-
ги документ издат од стране МУП-а РС); доказ 
да кандидат има држављанство Републике 
Србије (уверење); доказ о познавању српског 
језика, као језика на коме се остварује обра-
зовно-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 уста-
нове) краћу биографију. Фотокопије документа 
која се подносе морају биту оверена од стране 
надлежног органа. У поступку одлучивања о 
избору наставника комисија упућује кандида-
те на претходну психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима ученицима 
коју врши надлежна служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. Након 
пријема резултата психолошке процене, кон-

курсна комисија у року од 8 дана сачињава 
листу кандидата који испуњавају све услове 
за рад на радним местима, са којима обавља 
разговор и у року од 8 дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима доноси решење 
о избору кандидата. Пријава се може поднети у 
просторијама школе или предати препорученом 
поштом на адресу: Техничка школа у Зајечару, 
Кнегиње Љубице 3-5, 19000 Зајечар, са назна-
ком „За конкурсну комисију”. Доказ о испуња-
вању здравствених услова доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора раду. Инфор-
мације о конкурсу могу се добити телефоном 
на број 019/422-876. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. По завршетку 
конкурса примљена документација се не враћа 
кандидатима. 

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
19000 Зајечар, Књегиње Љубице 3-5

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора Економско-трговинске 
школе Зајечар може да буде изабрано лице 
које испуњава услове прописане члановима 
122, 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18, 10/19, 6/20 - даље: Закон), као и 
Правилника о ближим условима за избор дирек-
тора установа образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 108/2015 од 24/12/2015) 
и то: које има одговарајуће образовање из 
члана 140. ст. 1. и 2. Закона, за наставника 
Економско-трговинске школе и подручја рада: 
економија, право, администрација и трговина, 
угоститељство, туризам, за педагога и психо-
лога (високо образовање стечено на студија-
ма другог степена - мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије, и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, уз завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета, 
као и високо образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године); које 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; које није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
на дела за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није утврђено 
дискриминаторно понашање, у смислу члана 
139. став 1. тачка 3) Закона; које није правнос-
нажно осуђено за привредни преступ у вршењу 
раније дужности, у складу са Законом и подза-
конским актима; које има држављанство Репу-
блике Србије; које зна српски језик, на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; које има 
дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника (стручни испит или лиценца); 
које има обуку и положен испит за директора 
(лиценца за директора); које има одговарајуће 
радно искуство на пословима образовања и 
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васпитања, и то најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат за 
директора школе подноси доказе о испуње-
ности услова за избор директора у складу са 
Законом и подзаконским актима, и то: доказ о 
стеченом одговарајућем образовању из члана 
140. ст. 1. и 2. Закона, за наставника Економ-
ско-трговинске школе, подручје рада: еконо-
мија, право, администрација и трговина, угос-
титељство, туризам, за педагога и психолога 
(оверена фотокопија дипломе); доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
(лекарско уверење - не старије од шест месе-
ци); доказ да кандидат није осуђиван правнос-
нажном 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 доку-
мент издат од стране МУП-а РС - не старији од 
30 дана); доказ да канидат није правноснажно 
осуђен за привредни преступ (уверење Прив-
редног суда - не старије од 30 дана); доказ да 
кандидат има држављанство Републике Србије 
(уверење - не старије од шест месеци); доказ о 
познавању српског језика, као језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - дос-
тавља само кандидат који није стекао образо-
вање на српском језику (потврда, уверење или 
други документ којим се доказује да је испит 
из српског језика положен по програму одго-
варајуће високошколске установе); доказ о 
поседовању дозволе за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника (оверена фото-
копија потврде, уверења или другог документа 
о положеном стручном испиту или испиту за 
лиценцу); доказ о обуци и положеном испиту 
за директора (уколико кандидат то поседује, а 
у супротном изабрани директор који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га положи 
у року до две године од дана ступања на дуж-
ност, због чега се пријава таквог кандидата без 
овог доказа неће сматрати непотпуном); доказ 
о радном искуству на пословима образовања и 
васпитања (потврда или уверење - посебно из 
сваке установе, односно за сваки период, уко-
лико је кандидат био запослен у више установа 
на одговарајућим пословима). Осим наведеног, 
кандидати достављају и остала документа од 
значаја за одлучивање, и то: доказ о резулта-
тима стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата (извештај просветног саветника - уколико 
га кандидат поседује); резултате стручно-пе-
дагошког надзора у раду установе и оцену 
спољашњег вредновања установе (дужан је да 
достави кандидат који је претходно обављао 
дужност директора установе); доказ да против 
кандидата није покренут кривични поступак за 
кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3) 
Закона (уверења Основног и Вишег суда - не 
старија од 30 дана); извод из матичне књиге 
рођених (на обрасцу са трајном важношћу - 
оверена фотокопија или оригинал); краћа рад-
на биографија и предлог програма рада шко-
ле за време мандата. По завршетку конкурса 
примљена документација се не враћа канди-
датима, већ се доставља министру ради доно-
шења одлуке о избору директора. Благовреме-
ном пријавом сматра се пријава која је поднета 
у року утврђеном у конкурсу, као и пријава 
која је предата препорученом поштом, у ком 
случају се као дан пријема рачуна дан када 
је пошта примила пошиљку, а када последњи 
дан за подношење пријаве пада у недељу или 
дане државног празника, рок за пријаву поме-
ра се за следећи радни дан, док се потпуном 
пријавом сматра пријава која у прилогу садржи 
документа којима кандидат доказује да испуња-
ва услове за избор директора, у складу са Зако-
ном и подзаконским актима. Неблаговремене и 

непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријава се може поднети у просторијама шко-
ле или предати препорученом поштом на адре-
су: Економско-трговинска школа Зајечар, Кне-
гиње Љубице 3-5, 19000 Зајечар, са назнаком 
„За комисију за избор директора”. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Информације о конкурсу могу 
се добити телефоном на број 019/421-932. 

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
19000 Зајечар, Књегиње Љубице 3-5

Наставник предметне наставе - 
наставник економске групе предмета

2 извршиоца

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају потребну документацију у року од 
дана од 8 дана објављивања конкурса. Кон-
курс спроводи комисија именована од стране 
директора школе. Поред општих услова пропи-
саних чланом 24. став 1. Закона о раду („Сл. гл. 
РС” 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17) 
кандидати пријављени за наставника треба да 
испуњавају услове прописане члановима 139. 
и 140. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/12019, и 6/2020- даље: 
Закон) и важећим Правилником о врсти стру-
чне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама за 
подручје рада економија, право администра-
ција („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 16/15, 11/16, 2/17, 1/19, 9/19, 2/20), Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама за подручје рада трговина, 
угоститељство, туризам („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 5/15, 6/15, 19/15, 11/16, 
2/17, 13/18, 2/20), да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривична дела за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није утврђено дискримина-
торно понашање, у смислу члана 139. став 1. 
тачка 3 Закона; да има држављанство Репу-
блике Србије и да зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Услови 
за пријем у радни однос доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Документација: кандидат подноси пријаву 
на конкурс у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса на пријавном формулару који 
се преузима са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, уз који се доставља потребна докумен-
тација, односно докази о испуњености услова 
за избор кандидата, и то: доказ о стеченом 
одговарајућем образовању (диплому или ове-
рену фотокопију дипломе); извод из матичне 
књиге рођених, доказ да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела 
из члана 139. став 1. тачка 3) Закона и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (потврда, уверење или дру-
ги документ издат од стране МУП-а РС); доказ 
да кандидат има држављанство Републике 
Србије (уверење); доказ о познавању српског 
језика, као језика на коме се остварује обра-

зовно-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 уста-
нове) краћу биографију- CV. У поступку одлу-
чивања о избору наставника комисија упућује 
кандидате на претходну психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. Прија-
ва се може поднети у просторијама школе или 
предати препорученом поштом на адресу: Еко-
номско-трговинска школа у Зајечару, Кнегиње 
Љубице 3-5, 19000 Зајечар, са назнаком „За 
конкурсну комисију”. Информације о конкурсу 
могу се добити телефоном на број 019/421-932. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. 

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају потребну документацију у року од 
дана од 8 дана објављивања конкурса. Конкурс 
спроводи комисија именована од стране дирек-
тора Школе. Поред општих услова прописаних 
чланом 24. став 1. Закона о раду („Сл. гласник 
РС“, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17) 
кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане члановима 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/12019, и 
6/2020- даље: Закон) да има стечено основно 
образовање, да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривична дела за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није 
утврђено дискриминаторно понашање, у смис-
лу члана 139. став 1. тачка 3 Закона; да има 
држављанство Републике Србије и да зна срп-
ски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Услови за пријем у радни однос 
доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Документација: 
кандидат подноси пријаву на конкурс у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса на 
пријавном формулару који се преузима са зва-
ничне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, уз који се дос-
тавља потребна документација, односно докази 
о испуњености услова за избор кандидата, и 
то: доказ о стеченом одговарајућем образо-
вању (диплому или оверену фотокопију дипло-
ме); извод из матичне књиге рођених, 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); доказ да кандидат има 
држављанство Републике Србије (уверење); 
доказ о познавању српског језика, као језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад - 
доставља само кандидат који није стекао обра-
зовање на српском језику, краћу биографију - 
ЦВ. У поступку одлучивања о избору комисија 
упућује кандидате на претходну психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за запошља-
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вање применом стандардизованих поступака. 
Пријава се може поднети у просторијама школе 
или предати препорученом поштом на адресу: 
Економско-трговинска школа у Зајечару, Кне-
гиње Љубице 3-5, 19000 Зајечар, са назнаком 
„За конкурсну комисију”. Информације о конкур-
су могу се добити телефоном на број 019/421-
932. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. 

ОСНОВНА ШКОЛА „15. МАЈ”
19209 Мали Јасеновац

Наставник математике
са 88,89% радног времена,  

на неодређено време

Степен стручне спреме: VII1 СТЕПЕН (ВИСОКА)
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве за пријем у радни однос прописане чла-
ном 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, („Сл. гласник РС” бр. 88/17 
и 27/2018, 10/2019, 6/2020), и то да: 1) има 
одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник РС” бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 2/2017 и 
3/2017, 13/2018). Под високим образовањем 
сматра се образовање које је стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: (1) на студијима 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; (2) студијама другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; или 
одговарајуће високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета. 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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. Уз пријаву на кон-
курс доставити: одштампан и попуњен пријав-
ни формулар (налази се на сајту Министарства 
просвете), краћу биографију са адресом и кон-
такт телефоном; оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми 
код јавног бележника; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених код јавног 
бележника; доказ о неосуђиваности за наведе-
на кривична дела надлежне полицијске управе. 
Доказ о познавању српског језика, као језика на 
ком се остварује образовно–васпитни рад дос-

тавља кандидат који образовање није стекао на 
српском језику. Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима (лекарско уверење) подноси се 
пре закључења уговора о раду. Пријаве на кон-
курс са потребним документима, достављају се 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
на адресу: Основна школа „15. мај „ 19209 Мали 
Јасеновац. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
19206 Велики Извор

Обавештење:рок за пријаву на конкурс 
објављен од стране ош „вук караџић” из Вели-
ког Извора, дана 11. 03. 2020. године, у листу 
Послови број 872 на страни 109, за пријем у 
радни однос 1 извршиоца, на радном месту 
наставника предметне наставе - наставника 
математике на неодређено време, продужава 
се закључно са датумом 06. 06. 2020. године по 
условима наведеним у конкурсу. 

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ИВО ЛОЛА РИБАР”

Бориса Кидрича 10, 23244 Сутјеска

Наставник математике
са 36 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 систе-
ма 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 Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни 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 здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
3) није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни 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. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Уз пријав-
ни формулар са званичне интернет странице, 
потребно је да кандидат достави школи: крат-
ку биографију и податке о свом професионал-
ном 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 тач-
ка 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 ове-
рену фотокопију уверења о држављанству РС 
(не старије од 6 месеци); оригинал или овере-
ну копију извода из матичне књиге рођених на 
прописаном обрасцу са холограмом; уколико 
диплома није издата на српском језику - потвр-
ду да зна српски језик, а за лица која нису 
стекла образовање на српском језику - доказ 
о положеном испиту из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе; 
доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) прила-
же 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 надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Одлуку о избору 
кандидата донеће конкурсна комисија након 
добијања резултата психолошке процене кан-
дидата, у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Неће се разматра-
ти 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 лич-
ности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни 
формулар са конкурсом траженим документи-
ма и доказима о испуњавању услова доставити 
лично или препорученом пошиљком у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса, на адресу: 
ОШ „Иво Лола Рибар”, 23244 Сутјеска, Бориса 
Кидрича 10. са назнаком „За конкурс“, контакт 
особа: секретар школе, тел. 023/851-002. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

23264 Фаркаждин, Маршала Тита 2
тел. 023/386-80-10

Домар школе

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих усло-
ва 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 и 
113/17), треба да испуњава и посебне услове 
прописане чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања односно да: 1. има 
одговарајуће образовање: у складу са Правил-
ником о организацији и систематизацији посло-
ва у ОШ”Доситеј Обрадовић” Фаркаждин: 3. или 
4. степен стручне спреме - техничке, машинске 
или електро струке; 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног детета 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад; 
6. да има најмање 3 године радног искуства на 
радном месту домар. Учесници конкурса тре-



   |  Број 883 | 27.05.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs332 

Наука и образовање

бају да доставе: попуњен пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке, и технолош-
ког развоја (http://www. mnp. gov.rs), кратку 
радну биографију (CV), оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе (уверење) о траже-
ној врсти и степену стручне спреме, оригинал 
или оверену фотокопију уврења о држављан-
ству Републике Србије, оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
доказ о испуњености услова из члана 139 став 
1 тачка 5 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, односно да је лице стекло 
средње, више или високо образовање на језику 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
или је положио испит из тог језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе (ори-
гинал или оверена фотокопија) - српски језик; 
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 (не старије од 6 месеци); 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 8 дана, рачу-
најући од дана објављивања текста конкурса 
у огласним новинама Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаго-
времене достављене пријаве на конкурс неће 
бити разматране. Пријаве се шаљу поштом или 
предају лично на адресду: ОШ „Доситеј Обра-
довић”, Маршала Тита 2, 23264 Фаркаждин, са 
назнаком „За конкурс за радно место домара”. 
Сва потребна обавештења можете добити од 
секретара школе, лично или телефоном на број 
023/386-80-10. Конкурс за пријем у радни однос 
спроводи конкурсна комисија коју ће директор 
именовати посебним решењем. 

ОСНОВНА ШКОЛА „4. ОКТОБАР”
ЈНА 2, 23219 Војвода Степа

Наставник предметне наставе - 
математика

са 88,89% радног времена 

УСЛОВИ: За наставника предметне наста-
ве математике може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: 1. има одговарајуће 
прописано високо образовање у складу са чла-
ном 140. став 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања (високо образовање 
стечено на студијама другог степена - мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке акдемске студије по пропису 
које уређује високо образовање, или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четри 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. 09. 2005. године); 2. има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (тражиће се уверење 
пре закључења уговора о раду); 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело примање или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену затворску санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок 

за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Овере-
не фотокопије докумената немогу бити старије 
од шест месеци од дана подношења пријаве. Уз 
пријаву на конкурс која се налази на званичној 
страници Министарства кандидат подноси још 
и следећа документа: доказ о држављанству 
(уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених), оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, доказ о знању језика на 
коме се одвија образовно-васпитни рад (осим 
за кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на том језику), одговарајуће лекар-
ско уверење, доказ о неосуђиваности и непо-
стојању дискриминаторног понашања. Контакт 
особа је директор школе, 023/818-082. 

Наставник предметне наставе - 
српски језик - матерњи језик

са 94,44% радног времена 

УСЛОВИ: За наставника предметне наставе срп-
ски језик - матерњи језик може бити изабра-
но лице које испуњава следеће услове: 1. има 
одговарајуће прописано високо образовање у 
складу са чланом 140. став 1. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (високо 
образовање стечено на студијама другог степе-
на - мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке акдемске студије по 
пропису које уређује високо образовање, или на 
основним студијама у трајању од најмање четри 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. 09. 2005. године); 2. има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (тражиће се уверење 
пре закључења уговора о раду); 3. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривично дело 
примање или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену затворску санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање. Ове-
рене фотокопије докумената немогу бити старије 
од шест месеци од дана подношења пријаве. Уз 
пријаву на конкурс која се налази на званичној 
страници Министарства кандидат подноси још и 
следећа документа: доказ о држављанству (уве-
рење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених); оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; доказ о знању језика на коме 
се одвија образовно-васпитни рад (осим за кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику); одговарајуће лекарско уверење; 
доказ о неосуђиваности и непостојању дискрими-
наторног понашања. Контакт особа је директор 
школе, тел. 023/818-082. 

Чистачица

УСЛОВИ: За радно место чистачице може бити 
изабрано лице које испуњава следеће услове: 
1. има први степен стручне спреме; 2. има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (тражиће се уверење 
пре закључења уговора о раду); 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 

и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело примање или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену затворску санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Овере-
не фотокопије докумената немогу бити старије 
од шест месеци од дана подношења пријаве. Уз 
пријаву на конкурс која се налази на званичној 
страници Министарства кандидат подноси још 
и следећа документа: доказ о држављанству 
(уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених); оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; одговарајуће лекар-
ско уверење; доказ о неосуђиваности и непо-
стојању дискриминаторног понашања. Контакт 
особа је директор школе, 023/818-082. 

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
23260 Перлез, Трг кнеза Михаила 2

тел. 023/3813-170

Наставник математике
са 56,56% норме

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у рад-
ни 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 образо-
вања и васпитања (даље: Закон) и у члану 2 
став 1. Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи а то су: 1. да има одговарајуће обра-
зовање 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 нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких 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 студија-
ма у трајању од најмање 4 године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Изузетно: наставник 
и васпитач јесте и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама 1. 
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, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Сматра се да наставник, вас-
питач 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. 
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Закона. Послове наставника, васпитача и струч-
ног сарадника може да обавља лице које има 
дозволу за рад (лиценцу). Без лиценце посло-
ве наставника, васпитача и стручног сарадника 
може да обавља: 1. приправник (најдуже 2 годи-
не од дана заснивања радног односа у устано-
ви), 2. лице које испуњава услове за наставни-
ка, 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 уста-
нови), 3. лице које је засновало радни однос на 
одређено време ради замене одсутног запосле-
ног (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 наста-
ви може да изводи лице које је стекло високо 
образовање, и то: професор математике, дипло-
мирани математичар, дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене, дипломира-
ни математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар-информатичар, про-
фесор математике и рачунарства, дипломира-
ни математичар за математику економије, про-
фесор информатике-математике, дипломирани 
математичар-астроном, дипломирани матема-
тичар-примењена математика, дипломирани 
математичар-математика финансија (са избор-
ним предметом Основи геометрије), дипломи-
рани информатичар, мастер мататичар, мастер 
професор математике, мастер професор мате-
матике и физике, мастер професор математи-
ке и информатике, мастер професор физике и 
математике, мастер професор информатике и 
математике, дипломирани професор матема-
тике-мастер, дипломирани математичар-мас-
тер, дипломирани инжењер математике-мастер 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани математичар-професор математи-
ке, дипломирани математичар-теоријска мате-
матика, дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом Основи геометрије), про-
фесор хемије-математике, професор геогра-
фије-математике, професор физике-математи-
ке, професор биологије-математике, професор 
математике- теоријско усмерење, професор 
математике-теоријски смер, дипломирани мате-
матичар и информатичар. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломирани 
-мастер треба да имају завршене основне ака-
демске студије на студијским програмима из 
области математике или примењене математике 
(са положеним испитом из предмета геометрија 
или основи геометрије) или двопредметне наста-
ве математике и физике односно математике и 
информатике. 2. Да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство 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 високом образовању, А) 
оверена фотокопија дипломе/уверења траженог 
степена и врсте образовања, Б) доказ о обра-
зовању из педагошких, психолошких и мето-
дичких дисциплина (оверена фотокопија доказа 

који изда високошколска установа), 3. уверење 
о држављанству-оригинал или оверена фотоко-
пија, 4. извод из матичне књиге рођених - ори-
гинал 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 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 фото-
копију) доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Услови тражени овим кон-
курсом доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом 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. Канди-
дати 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 запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе 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 коми-
сије. 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 
новинама Националне 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 бла-
говремене и потпуне пријаве. За све додатне 
информације обратити се директору школе на 
телефон 023/3813-170. 

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
23260 Перлез, Трг кнеза Михаила 2

тел. 023/3813-170

Чистачица (спремачица)

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у рад-
ни 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, Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(даље: Закон)и у члану 16. и25. Правилника о 
организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Ђура Јакшић” Перлез: 1. да има одговарајуће 
образовање и то: а) да има први степен стру-
чне спреме, односно завршену основну шко-
лу, 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-

тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, кан-
дидат је дужан да обавезно достави: 1. пријавни 
формулар, 2. доказ о одговарајућем образовању, 
а) оверена фотокопија дипломе/уверења траже-
ног степена и врсте образовања, 3. уверење о 
држављанству-оригинал или оверена фотоко-
пија, 4. извод из матичне књиге рођених - ори-
гинал или оверена фотокопија, 5. доказ да није 
осуђиван (за горе наведена дела у тачки 3) који 
није старији од 6 месеци - оригинал или овере-
на 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 ове-
рену 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. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним 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 прија-
ва. Кандидати који су изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија 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 жал-
бу директору, у року од осам дана од дана дос-
тављања 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 новинама Национал-
не службе за запошљавање „Послови”. Прија-
ве 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 директору школе на телефон 023/3813-170. 

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА И 
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА 

„УРОШ ПРЕДИЋ”
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

Наставник предметне наставе - 
предмета математика

УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни 
однос на радном месту наставник предметне 
наставе-предмета математика: 1. да има одго-
варајуће образовање у складу са чл. 140. ст. 1. 
и 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања које је стекло: 1) на студијама дру-
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Наука и образовање

гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије): студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких 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 уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2. има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Додатни услови за пријем лица 
у радни однос на радном месту наставник пре-
дметне наставе-предмета математика: за пријем 
у радни однос на радном месту наставник пре-
дметне наставе-предмета Математика кандидат 
треба да испуњава услове у погледу степена и 
врсте образовања који су прописани чланом 2. 
став 1. 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), односно да 
је: 1. професор математике; 2. дипломирани 
математичар; 3. дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене; 4. дипломира-
ни математичар за рачунарство и информатику; 
5. дипломирани математичар - информатичар; 6. 
дипломирани математичар - професор математи-
ке; 7. дипломирани математичар за математику 
економије; 8. професор математике - теоријско 
усмерење; 9. професор математике - теоријски 
смер; 10. професор математике и рачунарства; 
11. професор информатике - математике; 12. 
професор хемије - математике; 13. професор 
географије - математике; 14. професор физике 
- математике; 15. професор биологије - матема-
тике; 16. дипломирани математичар - астроном; 
17. дипломирани математичар - теоријска мате-
матика; 18. дипломирани математичар - при-
мењена математика; 19. дипломирани матема-
тичар - математика финансија; 20. дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом 
Основи геометрије); 21. дипломирани информа-
тичар; 22. дипломирани професор математике - 
мастер; 23. дипломирани математичар - мастер; 
24. мастер математичар; 25. мастер професор 
математике. Лице из тачке 1-25. које је стекло 
академско звање мастер мора имати претходно 
завршене основне академске студије на студијс-
ким програмима Математика или Примењена 
математика (са положеним испитом из предмета 
Геометрија или Основи геометрије). Приликом 
пријављивања на конкурс кандидат је дужан да 
достави: 1. попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 
2. оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом одговарајућем образовању; 3. потврду 
о положеним испитима из предмета Геометрија 

или Основи геометрије; 4. оригинал или овере-
ну фотокопију Уверења из казнене евиденције 
Министарства унутрашњих послова; 5. оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије; 6. оверену фотокопију 
дипломе или уверења о завршеној средњој, 
вишој или високој стручној спреми на српском 
језику или оверену фотокопију потврде којом се 
доказује да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове - за доказ о знању српског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; 7. ориги-
нал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима 
подноси изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Пријавни формулар, биографију са 
подацима (име, презиме, адреса, контакт теле-
фон) и оригиналним, односно овереним фото-
копијама докумената тражених у конкурсу, а 
којима се доказује испуњеност услова за пријем 
у радни однос на оглашено радно место, кан-
дидати достављају на лично или путем поште 
на адресу: Хемијско-прехрамбена и текстил-
на школа „Урош Предић” Зрењанин, Стевице 
Јовановића 46, 23000 Зрењанин, у року од 10 
дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији Националне службе за запошљавање (лист 
„Послови”). Неблаговремене и непотпуне прија-
ве ће бити одбачене. 

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА И
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА 

„УРОШ ПРЕДИЋ”
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

Секретар установе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. VII степен стручне спреме, завр-
шено високо образовање, звање: дипломирани 
правник-мастер или дипломирани правник који 
је стекао високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године; 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. има држављан-
ство Републике Србије; 5. зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Приликом пријављивања на конкурс канди-
дат је дужан да достави: 1. попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; 2. доказ о одговарајућем 
образовању (оверена фотокопија дипломе о 
завршеном високом образовању); 3. оригинал 
или оверену фотокопију Уверења из казнене 
евиденције Министарства унутрашњих послова; 
4. оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; 5. диплома о 
стеченом високом образовању на српском језику 
које се приложи као доказ под тачком 1) сма-
тра се доказом о знању српског језика под овом 
тачком 5); 6. оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријавни фор-

мулар, 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: 
Хемијско-прехрамбена и текстилна школа „Урош 
Предић” Зрењанин, Ул. Стевице Јовановић бр. 
46, 23000 Зрењанин, путем поште, у року од 10 
дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији Националне службе за запошљавање (лист 
„Послови”). Неблаговремене и непотпуне прија-
ве ће бити одбачене. 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И 
ГРАЂЕВИНСКА

ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
23000 Зрењанин, Др Славка Жупанског 1

Наставник електрогрупе предмета
у одељењима у којима се образовно-
васпитни рад остварује на мађарском 

језику

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова про-
писаних чланом 24. став 1. Закона о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 
и 95/18-аутентично 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 чланом 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
које је стекло: а) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (канди-
дат мора имати завршене студије првог степена 
из научне односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета); б) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада елеткротехника („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 
11/2016, 2/2017, 8/ 2017, 4/2018 и 13/2018): 
(1) дипломирани инжењер електротехнике; (2) 
дипломирани електротехнички инжењер; (3) 
дипломирани инжењер електронике; (4) профе-
сор електротехнике; (5) дипломирани инжењер 
електротехнике и рачунарства; (6) Мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства, прет-
ходно завршене основне академске студије у 
области електротехнике и рачунарства. 

ОСТАЛО: Кандидат треба и да: 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним 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 језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати ради пријаве на конкурс 
треба да доставе: попуњен пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (www.mpn.gov.rs) - уз кратку биографију 
са контактом; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о траженој врсти и степену стручне 
спреме. Доказ о испуњавању услова из члана 
139. став 1 тачка 5) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања односно да је лице 
стекло средње, више или високо образовање на 
језику на коме се остварује образовно васпит-
ни рад или је положило испит из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија) - мађарски 
језик. Оригинал уверење о неосуђиваности, у 
складу са чланом 139. став 1. тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
које према подацима из казнене евиденције 
издаје полицијска управа. Уверење не сме бити 
старије од дана објављивања конкурса. Ориги-
нал уверење о држављанству Републике Србије 
које није старије од 6 месеци. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Напо-
мена: све фотокопије које се подносе уз пријаву 
на конкурс морају бити оверене од стране јавног 
бележника - нотара. Рок за подношење пријаве 
са важећим, односно уредно овереним фото-
копијама потребних докумената је 10 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремено достављене прија-
ве на конкурс неће бити разматране. Пријаве 
за конкурс са документацијом доставити лично 
или путем поште на адресу: ЕГШ „Никола Тес-
ла” Зрењанин, Др Славка Жупанског 1, 23000 
Зрењанин, са назнаком „За конкурс”. 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И 
ГРАЂЕВИНСКА

ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
23000 Зрењанин, Др Славка Жупанског 1

Секретар установе

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова про-
писаних чланом 24. став 1. Закона о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 
и 95/2018-аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове прописане чланом 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања, односно да: 1) има одговарајуће 
образовање из области правних наука; у скла-
ду са чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања које је стекло: а) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије); б) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. 

ОСТАЛО: Кандидат треба и да: 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 

у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидати ради 
пријаве на конкурс треба да доставе: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs) - уз 
кратку биографију са контактом; оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о траженој врсти 
и степену стручне спреме; оригинал уверење о 
неосуђиваности, у складу са чланом 139. став 
1. тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања, које према подацима из каз-
нене евиденције издаје полицијска управа. Уве-
рење не сме бити старије од дана објављивања 
конкурса. Оригинал уверење о држављанству 
Републике Србије које није старије од 6 месе-
ци. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља само изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Напомена: све фотокопије које се 
подносе уз пријаву на конкурс морају бити ове-
рене од стране јавног бележника-нотара. Рок за 
подношење пријаве са важећим, односно уредно 
овереним фотокопијама потребних докумената је 
10 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве на конкурс неће бити разматра-
не. Пријаве за конкурс са документацијом доста-
вити лично или путем поште на адресу: ЕГШ 
„Никола Тесла” Зрењанин, Др Славка Жупанског 
1, 23000 Зрењанин, са назнаком „За конкурс”. 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И 
ГРАЂЕВИНСКА

ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
23000 Зрењанин, Др Славка Жупанског 1

Спремачица
са 88% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: 1) завршену 
осмогодишњу школу (завршено основно обра-
зовање и васпитање); 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати ради пријаве на 
конкурс треба да доставе: попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs) - уз 
кратку биографију са контактом; оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о траженој врсти 
и степену стручне спреме. Оригинал уверење о 
неосуђиваности, у складу са чланом 139. став 
1. тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања, које према подацима из каз-
нене евиденције издаје полицијска управа. Уве-
рење не сме бити старије од дана објављивања 
конкурса. Оригинал уверење о држављанству 
Републике Србије које није старије од 6 месе-
ци. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља само изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Напомена: Све фотокопије које 

се подносе уз пријаву на конкурс морају бити 
оверене од стране јавног бележника - нотара. 
Рок за подношење пријаве са важећим, однос-
но уредно овереним фотокопијама потребних 
докумената је 10 дана од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови”. Непотпуне и небла-
говремено достављене пријаве на конкурс неће 
бити разматране. Пријаве за конкурс са доку-
ментацијом доставити лично или путем поште 
на адресу: ЕГШ „Никола Тесла” Зрењанин, Др 
Славка Жупанског 1, 23000 Зрењанин, са наз-
наком „За конкурс”. 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И 
ГРАЂЕВИНСКА

ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
23000 Зрењанин, Др Славка Жупанског 1

Спремачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: 1) завршену 
осмогодишњу школу (завршено основно образо-
вање и васпитање); 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати ради пријаве на 
конкурс треба да доставе: попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (www.mpn.gov.rs) - уз кратку 
биографију са контактом; оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о траженој врсти и степену 
стручне спреме. Оригинал уверење о неосуђи-
ваности, у складу са чланом 139. став 1. тачка 
3) Закона о основама система образовања и вас-
питања, које према подацима из казнене еви-
денције издаје полицијска управа. Уверење не 
сме бити старије од дана објављивања конкурса. 
Оригинал уверење о држављанству Републике 
Србије које није старије од 6 месеци. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставља само иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Напомена: Све фотокопије које се подносе уз 
пријаву на конкурс морају бити оверене од стра-
не јавног бележника - нотара. Рок за подношење 
пријаве са важећим, односно уредно овереним 
фотокопијама потребних докумената је 10 дана 
од дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремено доставље-
не пријаве на конкурс неће бити разматране. 
Пријаве за конкурс са документацијом доставити 
лично или путем поште на адресу: ЕГШ „Никола 
Тесла” Зрењанин, Др Славка Жупанског 1, 23000 
Зрењанин, са назнаком „За конкурс”. 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И 
ГРАЂЕВИНСКА

ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
23000 Зрењанин, Др Славка Жупанског 1

Наставник предметне наставе - 
предмета математика

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова про-
писаних чланом 24. став 1. Закона о раду („Сл. 
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гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 
и 95/18-аутентично тумачење), треба да испуња-
ва и посебне услове прописане чланом 139. Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 
односно да: 1) има одговарајуће образовање; у 
складу са чланом 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања које је стекло: а) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука (кандидат мора имати завршене сту-
дије првог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета). б) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада елеткротехника („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 
2/2017, 8/ 2017, 4/2018 и 13/2018): (1) професор 
математике; (2) дипломирани математичар; (3) 
дипломирани математичар - професор матема-
тике; (4) дипломирани математичар - теоријска 
математика; (5) дипломирани математичар - при-
мењена математика; (6) дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом основи гео-
метрије); (7) дипломирани информатичар; (8) 
професор хемије - математике; (9) професор 
географије - математике; (10) професор физике 
- математике; (11) професор биологије - матема-
тике; (12) дипломирани професор математике - 
мастер; (13) дипломирани математичар - мастер; 
(14) професор математике - теоријско усмерење; 
(15) професор математике - теоријски смер; 
(16) професор информатике - математике; (17) 
дипломирани математичар за теоријску матема-
тику и примену; (18) дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику; (19) дипломи-
рани математичар - информатичар; (20) дипло-
мирани математичар - математика финансија; 
(21) дипломирани математичар - астроном; (22) 
дипломирани математичар за математику еконо-
мије; (23) професор математике и рачунарства; 
(24) мастер математичар; (25) мастер професор 
математике. Лице из тачке двадесет четири и 
двадесет пет мора имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским про-
грамима из области математике и примењене 
математике (са положеним испитом из предмета 
Геометрија или Основи геометрије). 

ОСТАЛО: Кандидат треба и да: 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидати ради 
пријаве на конкурс треба да доставе: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs) - уз 

кратку биографију са контактом; оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о траженој врсти 
и степену стручне спреме. Оригинал уверење о 
неосуђиваности, у складу са чланом 139. став 
1. тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања, које према подацима из каз-
нене евиденције издаје полицијска управа. Уве-
рење не сме бити старије од дана објављивања 
конкурса. Оригинал уверење о држављанству 
Републике Србије које није старије од 6 месеци. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима доставља 
само изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Напомена: Све фотокопије које се подно-
се уз пријаву на конкурс морају бити оверене од 
стране јавног бележника-нотара. Рок за подно-
шење пријаве са важећим, односно уредно ове-
реним фотокопијама потребних докумената је 
10 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве на конкурс неће бити разматра-
не. Пријаве за конкурс са документацијом доста-
вити лично или путем поште на адресу: ЕГШ 
„Никола Тесла” Зрењанин, Др Славка Жупанског 
1, 23000 Зрењанин, са назнаком „За конкурс”. 

ОШ „ВЕЉКО ЂУРИЧИН“
Јарковац, Трг др Станислава Букурова 1

Наставник математике
са 88,89% норме

Наставник енглеског језика
са 94,44% норме

Чистачица
са 60% норме

УСЛОВИ: Услови: кандидати поред општих 
услова предвиђених Законом о раду треба да 
испуњавају услове из члана 139. и 140 ЗОСОВ-а 
и то: а) има одговарајуће образовање према 
одредбама Правилника о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних срадника у основној 
школи „Службени гласник РС - Просветни глас-
ник” број 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 
3 месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање и давање мита, 
кривична дела из из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног собраћајаи 
против човечности и других добатразаштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање; г) има држављанство републике Србије; 
д) зна српски језик на коме се образује образов-
но васпитни рад. Доказ о испуњености услова 
из тачке 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 горе наведену адресу са назнаком „За кон-
курс”. Фотокопије докумената морају бити овере-
не. Непотпуне и и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Уз пријавни формурал 
који се преузима са интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати достављају потребну документацију 
у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Конкурс спроводи Конкурсна 
комисија именована од стране директора школе. 
За све додатне информације можете се обратити 
секретару школе на број 023/857-009. 

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА 
ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Македонска 2
тел. 023/530-856

Спремачица
80%

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: посе-
довање одговарајућег образовања и то: основ-
но образовање Кандидат поред општих услова 
прописаних Правилником о организацији и сис-
тематизацији радних места Средње пољоприв-
редне школе Зрењанин, треба да испуњава и 
посебне услове прописане чланом 139. став 1. 
тачке. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система 
образовања и васпитања, односно да: 1) има 
одговарајуће образовање; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад;

ОСТАЛО: Кандидат уз попуњен пријавни фор-
мулар који преузима са званичне интернет 
странице Министарства, просвете, науке и 
технолошког развоја, доставља још и: кратку 
биографију; оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченом одговарајућем образо-
вању; уверење о држављанству не старије од 
6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова као доказ да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
уколико кандидат није стекао образовање на 
српском језику, у обавези је да достави доказ 
о положеном испиту из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске устано-
ве. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) - подноси само изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду. Рок 
за подношење пријава са потребним докази-
ма о испуњавању услова конкурса је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће бити разматране. Пријаве треба 
послати на адресу: Средња пољопривредна 
школа, Македонска 2, 23000 Зрењанин, са наз-
наком „За конкурс - радно место спремачица”. 
Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе и путем телефона: 
023/530-856. 
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Наука и образовање

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА 
ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Македонска 2
тел. 023/530-856

Спремачица
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: посе-
довање одговарајућег образовања и то: основно 
образовање Кандидат поред општих услова про-
писаних Правилником о организацији и система-
тизацији радних места Средње пољопривредне 
школе Зрењанин, треба да испуњава и посебне 
услове прописане чланом 139. став 1. тачке. 1, 2, 
3, 4 и 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања, односно да: 1) има одговарајуће 
образовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад;

ОСТАЛО: Кандидат уз попуњен пријавни форму-
лар који преузима са званичне интернет страни-
це Министарства, просвете, науке и технолош-
ког развоја, доставља још и: кратку биографију; 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом одговарајућем образовању; уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверену фотокопију); уверење из казнене 
евиденције надлежне полицијске управе Минис-
тарства унутрашњих послова као доказ да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; уколи-
ко кандидат није стекао образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ о положе-
ном испиту из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
- подноси само изабрани кандидат, пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за подношење пријава 
са потребним доказима о испуњавању услова кон-
курса је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови”. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве неће бити разматране. Пријаве 
треба послати на адресу: Средња пољопривредна 
школа, Македонска 2, 23000 Зрењанин, са назна-
ком „За конкурс - радно место спремачица”. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и путем телефона: 023/530-856. 

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА 
ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Македонска 2
тел. 023/530-856

Наставник математике
72,20% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: посе-
довање одговарајућег образовања и то: За 
наставника математике: 1. професор математи-
ке; 2. дипломирани математичар; 3. дипломирани 
математичар за тероријску математику и приме-
не; 4. дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику; 5. дипломирани математичар 
- информатичар; 6. дипломирани математичар 
- професор математике; 7. дипломирани мате-
матичар за математику економије; 8. професор 
математике - теоријско усмерење; 9. професор 
математике - теоријски смер; 10. професор мате-
матике и рачунарства; 11. професор информа-
тике - математике; 12. професор хемије - мате-
матике; 13. професор географије - математике; 
14. професор физике - математике; 15. професор 
биологије - математике; 16. дипломирани мате-
матичар - астроном; 17. дипломирани матема-
тичар - теоријска математика; 18. дипломира-
ни математичар - примењена математика; 19. 
дипломирани математичар - математика финан-
сија; 20. дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом Основи геометрије); 21. 
дипломирани информатичар; 22. дипломирани 
професор математике - мастер; 23. дипломира-
ни математичар - мастер; 24. мастер математи-
чар; 25. мастер професор математике. Лице из 
тачке 13. овог члана које је стекло академско 
звање мастер мора имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским про-
грамима Математика или Примењена матема-
тике (са положеним испитом из предмета Гео-
метрија или Основи геометрије). Кандидат поред 
општих услова прописаних чланом 2. став 1. тач-
ка 13. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, струч-
них сарадника и васпитача у стручним школама, 
треба да испуњава и посебне услове прописане 
чланом 139. став 1. тачке. 1, 2, 3, 4 и 5 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 
односно да: 1) има одговарајуће образовање; 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) има држављанство Републи-
ке Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад;

ОСТАЛО: Кандидат уз попуњен пријавни форму-
лар који преузима са званичне интернет страни-
це Министарства, просвете, науке и технолош-
ког развоја, доставља још и: кратку биографију; 
оверену фотокопију дипломе или уверења о сте-
ченом одговарајућем образовању; уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверену фотокопију); уверење из казнене 
евиденције надлежне полицијске управе Минис-
тарства унутрашњих послова као доказ да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; уколико 
кандидат није стекао образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ о положе-

ном испиту из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - 
подноси само изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава са 
потребним доказима о испуњавању услова кон-
курса је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови”. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве неће бити разматране. Пријаве 
треба послати на адресу: Средња пољопривред-
на школа, Македонска 2, 23000 Зрењанин, са наз-
наком „За конкурс - радно место наставник мате-
матике”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и путем телефона: 
023/530-856. 

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА 
ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Македонска 2
тел. 023/530-856

Наставник стручних предмета 
сточарске струке

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: и то за 
следеће предмете: 1. Сточарство са исхраном 2. 
Практична настава (образовни профил: ветери-
нарски техничар) 3. Хигијена и нега животиња 
4. Основи пољопривредне производње 5. Козар-
ство, кинологија, спортско коњарство, органска 
производња у сточарству (изборни предмет) У 
радни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: Поседовање одгова-
рајућег образовања и то: За наставника стручних 
предмета ветеринарске струке за предмет: Сто-
чарство са исхраном, Хигијена и нега животиња, 
Основи пољопривредне производње, Козарство, 
Органска производња у сточарству: дипломи-
рани инжењер пољопривреде за сточарство; 
дипломирани инжењер пољопривреде, смер 
сточарски или општи; дипломирани инжењер 
пољопривреде, одсек за сточарство; дипломи-
рани ветеринар; доктор ветеринарске медици-
не; дипломирани ижењер агрономије: мастер 
инжењер пољопривреде, претходно завршене 
основне академске студије (студијски програми: 
Зоотехника; Сточарска производња; Сточарство). 
За наставника стручних предмета ветеринарске 
струке за предмет: Кинологија, Спортско коњар-
ство: дипломирани инжењер пољопривреде за 
сточарство; дипломирани инжењер пољоприв-
реде, смер сточарски или општи; дипломирани 
инжењер пољопривреде, одсек за сточарство; 
дипломирани ветеринар; доктор ветеринарске 
медицине; дипломирани ижењер агрономије: 
мастер инжењер пољопривреде, претходно 
завршене основне академске студије (студијски 
програми: Зоотехника; Сточарска производња; 
Сточарство). За наставника стручних предме-
та ветеринарске струке за предмет: Профе-
сионална пракса (за образовни профил вете-
ринарски техничар): дипломирани ветеринар; 
доктор ветеринарске медицине; дипломирани 
ветеринар за хигијену и технологију животних 
намирница; дипломирани ветеринар за хигије-
ну намирница анималног порекла; дипломирани 
инжењер пољопривреде за сточарство; дипло-
мирани инжењер пољопривреде, одсек за сто-
чарство; дипломирани инжењер пољопривреде, 
смер сточарски; мастер инжењер пољопривреде, 
претходно завршене основне академске студије 
(студијски програми: Зоотехника; Сточарска про-
изводња; Сточарство). Кандидат поред општих 
услова прописаних чланом 3. став 1. тачке 24, 
26. и 27. Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју 
рада пољопривреда, производња и прерада хра-
не, треба да испуњава и посебне услове пропи-
сане чланом 139. став 1. тачке. 1, 2, 3, 4 и 5 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 
односно да: 1) има одговарајуће образовање; 2) 
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Наука и образовање

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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад;

ОСТАЛО: Кандидат уз попуњен пријавни форму-
лар који преузима са званичне интернет страни-
це Министарства, просвете, науке и технолош-
ког развоја, доставља још и: кратку биографију; 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом одговарајућем образовању; уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверену фотокопију); уверење из казнене 
евиденције надлежне полицијске управе Минис-
тарства унутрашњих послова као доказ да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; уколи-
ко кандидат није стекао образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ о положе-
ном испиту из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
- подноси само изабрани кандидат, пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за подношење пријава 
са потребним доказима о испуњавању услова кон-
курса је 8 дана, од дана објављивања у публика-
цији „Послови”. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве неће бити разматране. Пријаве 
треба послати на адресу: Средња пољопривредна 
школа, Македонска 2, 23000 Зрењанин, са назна-
ком „За конкурс - радно место наставник стручних 
предмета сточарске струке”. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
путем телефона: 023/530-856. 

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА 
ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Македонска 2
тел. 023/530-856

Наставник стручних предмета 
ветеринарске струке

2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кан-
дидат који испуњава следеће услове: Поседо-
вање одговарајућег образовања и то: дипломи-
рани ветеринар; доктор ветеринарске медицине; 
дипломирани ветеринар за хигијену и техноло-
гију животних намирница; дипломирани ветери-
нар за хигијену намирница анималног порекла. 
Кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 3. став 1. тачке 25. Правилника о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада пољопривреда, производња 
и прерада хране, треба да испуњава и посебне 
услове прописане чланом 139. став 1. тачке. 1, 2, 
3, 4 и 5 Закона о основама система образовања 

и васпитања, односно да: 1) има одговарајуће 
образовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад;

ОСТАЛО: Кандидат уз попуњен пријавни форму-
лар који преузима са званичне интернет страни-
це Министарства, просвете, науке и технолош-
ког развоја, доставља још и: кратку биографију; 
оверену фотокопију дипломе или уверења о сте-
ченом одговарајућем образовању; уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверену фотокопију); уверење из казнене 
евиденције надлежне полицијске управе Минис-
тарства унутрашњих послова као доказ да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; уколико 
кандидат није стекао образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ о положе-
ном испиту из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) - 
подноси само изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава са 
потребним доказима о испуњавању услова кон-
курса је 8 дана, од дана објављивања у публика-
цији „Послови”. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве неће бити разматране. Пријаве 
треба послати на адресу: Средња пољопривред-
на школа, Македонска 2, 23000 Зрењанин, са 
назнаком „За конкурс - радно место наставник 
стручних предмета ветеринарске струке”. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и путем телефона: 023/530-856. 

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА 
ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Македонска 2
тел. 023/530-856

Секретар

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: Посе-
довање одговарајућег образовања из области 
правних наука у складу са чланом 140. став 1. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и то: високо образовање: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије); на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Кандидат поред општих услова 
прописаних чланом 140. став 1. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, треба да 
испуњава и посебне услове прописане чланом 

139. став 1. тачке. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, односно 
да: 1) има одговарајуће образовање; 2) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад;

ОСТАЛО: Кандидат уз попуњен пријавни форму-
лар који преузима са званичне интернет страни-
це Министарства, просвете, науке и технолош-
ког развоја, доставља још и: кратку биографију; 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом одговарајућем образовању; уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверену фотокопију); уверење из каз-
нене евиденције надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова као доказ да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
уколико кандидат није стекао образовање на 
српском језику, у обавези је да достави доказ о 
положеном испиту из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) - подноси само изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава са потребним доказима о испуњавању 
услова конкурса је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаго-
времено достављене пријаве неће бити разма-
тране. Пријаве треба послати на адресу: Средња 
пољопривредна школа, Македонска 2, 23000 
Зрењанин, са назнаком „За конкурс - радно место 
секретар школе”. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити путем телефона: 023/530-856. 

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ „МИХАЈЛО 
ПУПИН” ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Сарадник у звање сарадник у 
настави за ужу научну област 
Индустријско инжењерство у 
експлоатацији нафте и гаса

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер студија који је сту-
дије првог степена завршио са просеком оце-
на најмање 8 (осам) и остали захтеви у складу 
са прописима којима је уређена област високог 
образовања. Пријаве са прилозима (докази о 
испуњавању услова конкурса, биографија, ове-
рене фотокопије диплома о одговарајућем ака-
демском и стручном звању, списак објављених 
научних и стручних радова, књиге и саме радо-
ве), подносе се Факултету у року од 8 (осам) 
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дана од дана објављивања у листу „Послови” 
на адресу: Технички факултет „Михајло Пупин” 
Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб, са назнаком: За 
конкурс, контакт телефон: 023/550-501. 

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78

тел. 023/548-820

Радник на одржавању хигијене/
чистачица

3 извршиоца

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих усло-
ва прописаних чланом 24. став 1. Закона о раду 
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17-ОУС и 113/17), треба да испуњава и 
посебне услове прописане чланом 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18-др. закон, 10/19 и 
6/20), као и посебне услове из члана 28. Правил-
ника о организацији и систематизацији послова 
ОШ „Жарко Зрењанинин” из Зрењанина, однос-
но: да има одговарајуће образовање - заврше-
на основна школа; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати су у обаве-
зи да попуне пријавни формулар који се нала-
зи на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, да 
га одштампају и доставе установи заједно са 
потребном документацијом. Уз пријавни форму-
лар, учесници конкурса треба да доставе и: 1. 
краћу биографију; 2. диплому о траженој врсти 
и степену стручне спреме, оверена фотокопија; 
3. уверење издато од надлежне полицијске упра-
ве о казненој евиденцији за кривична дела из 
члана 139. став 1. тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (не старије од 
6 месеци), оригинал или оверена фотокопија; 
4. уверење о држављанству РС, не старије од 
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија; 5. 
извод из МК рођених, обична копија, без обзира 
на датум издавања; 6. доказ о познавању српс-
ког језика (само за кандидате који образовање 
нису стекли на српском језику). Доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима прибављају, пре закљу-
чења уговора о раду, само изабрани кандидати. 
Рок за подношење пријава са потребним дока-
зима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, 
рачунајући од дана објављивања текста конкур-
са у огласним новинама Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Неуредне, непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве на конкурс 
неће бити разматране. Пријаве на конкурс доста-
вити на следећу адресу: ОШ „Жарко Зрењанин” 
23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78, са наз-
наком „За конкурс - радник на одржавању хигије-
не/чистачица”. Сва потребна обавештења можете 
добити од секретара школе, лично или на теле-
фон: 023/548-820, локал 18. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 50

Наставник саобраћајне групе 
предмета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139. и 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, односно да има: 
Одговарајуће образовање стечено на а) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске 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 интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; б) на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. У 
складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
саобраћај: дипл. саобраћајних инжењер, однос-
но дипл. инжењер саобраћаја одсеци друмски 
и градски саобраћај или друмски и градски сао-
браћај и транспорт; мастер инжењер саобраћаја, 
претходно завршене основне академске студије у 
области саобраћајног инжењерства на студијском 
програму / модулу: друмски и градски саобраћај 
и транспорт, саобраћај и транспорт; дипломира-
ни инжењер саобраћаја - мастер, на студијском 
програму саобраћај и транспорт - друмски сао-
браћај; знање српског језика; психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са ученици-
ма (доказ о испуњености овог услова прибавља 
само изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду); држављанство Републике Србије; да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. Уз пријаву на конкурс доставити: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc), оверену фотокопију дипло-
ме (уверења) о завршеном факултету, оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије, оригинал или оверена 
фотокопија уверења (извода из казнене евиден-
ције) Министарства унутрашњих послова којим 
кандидат доказује да није осуђиван, фотокопије 
приложених докумената морају бити оверене. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријављени кандидати биће позва-
ни на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Рок за подношење пријава са 
доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Пријаве на 
конкурс слати поштом или предати лично са наз-
наком „За конкурс”, на адресу школе: Техничка 
школа, Стевице Јовановића 50, 23101 Зрењанин. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 50

Наставник геолошко-рударско-
металуршке групе предмета

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања, односно да 
има: Одговарајуће образовање стечено на а) 

на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке 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, мултидисци-
плинарне, 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 пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. У складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада геологија, 
рударство и металургија: дипл. инжењер рудар-
ства; мастер инжењер рударства, претходно 
завршене основне и мастер академске студије 
на студијском програму рударско инжењерство, 
односно за инжењерство нафте и гаса Знање 
српског језика; психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са ученицима (доказ о 
испуњености овог услова прибавља само иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду); 
држављанство Републике Србије; да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Уз пријаву на конкурс доставити: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc), оверену фотокопију 
дипломе (уверења) о завршеном факултету, 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије, оригинал или 
оверена фотокопија уверења (извода из казнене 
евиденције) Министарства унутрашњих послова 
којим кандидат доказује да није осуђиван, фото-
копије приложених докумената морају бити ове-
рене. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Пријављени кандидати биће 
позвани на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Рок за подношење 
пријава са доказима о испуњавању услова кон-
курса је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у листу „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Пријаве на конкурс слати поштом 
или предати лично са назнаком „За конкурс”, на 
адресу школе: Техничка школа, Стевице Јовано-
вића 50, 23101 Зрењанин. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 50

Чистачица
2 извршиоца

Чистачица
на одређено време ради замене 

запослене на боловању

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, односно да има: 
одговарајуће образовање: у складу са Правил-
ником о организацији и систематизацији посло-
ва: I степен стручне спреме, односно завршена 
основна школа; знање српског језика; психич-
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ка, физичка и здравствена способност за рад са 
ученицима (доказ о испуњености овог услова 
прибавља само изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду); држављанство Републике 
Србије; 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. Уз пријаву на кон-
курс доставити: попуњен пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc), оверену фотокопију дипломе (уверења) 
о завршеној основној школи, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије, оригинал или оверена фото-
копија уверења (извода из казнене евиденције) 
Министарства унутрашњих послова којим кан-
дидат доказује да није осуђиван. Фотокопије 
приложених докумената морају бити оверене. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријављени кандидати биће поз-
вани на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Рок за под-
ношење пријава са доказима о испуњавању 
услова конкурса је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Пријаве на конкурс сла-
ти поштом или предати лично са назнаком „За 
конкурс” на адресу школе: Техничка школа, 
Стевице Јовановића 50, 23101 Зрењанин. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Александрово, Николе Тесле 29

Обавештење о продужењу рока за подношење 
пријава на конкурс:
1. Продужава се рок за подношење пријава на 
конкурс за избор директора ОШ „Бранко Ради-
чевић”, Александрово, објављеног дана 11. 03. 
2020. године у публикацији „Послови”, број 872. 
2. Рок за подношење пријава на конкурс проду-
жава се 30 дана од дана престанка ванредног 
стања, односно до 06. јуна 2020. године, а у 
складу са Уредбом о примени рокова у управ-
ним поступцима за време ванредног стања 
(„Службени гласник РС”, бр. 41/20 и 43/20), 
Инструкцијом Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја број 610-00-326/2020- 04 
од 12. 05. 2020. године

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ”
23220 Српска Црња, Краља Александра 63

Секретар школе

УСЛОВИ: пријем у радни однос се врши 
на неодређено време. У радни однос ради 
обављања посла секретара школе може бити 
примљен кандидат који испуњава услове из чла-
на 139. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/19 и 6/2020) и то: 1. кандидат треба 
да има одговарајуће високо образовање у складу 
са чл. 132. чл. 140. ст. 1. Закона о основама сис-

тема образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/19 и 6/2020), 
дипломирани правник- мастер или дипломира-
ни правник који је стекао високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, 
са положеним стручним испитом за секретара 
(правосудни или стручни испит за запослене у 
органима државне управе или државни струч-
ни испит). Кандидат који нема положен стручни 
испит за секретара, дужан је да положи испит за 
лиценцу за секретара у року од две године од 
дана заснивања радног односа; 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способности за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 
непостојање дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са зако-
ном; 4. поседовање држављанства Републике 
Србије; 5. знање српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на 
тим језицима); Уз одштампан и читко попуњен 
образац пријавног формулара, кандидат треба да 
достави: 1) доказ о испуњености услова у погле-
ду стручне спреме (оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образова¬њу); 2) 
доказ о држављанству Републике Србије и извод 
из МКР (не старије од 6 месеци); 3)доказ о нео-
суђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања (не старије од 6 месеци; 4) доказ о 
знању српског језика, на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад у школи (доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику на којем се остварује образов-
но-васпитни рад); 5) кратку биографију. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду (уверење не старије од 6 месеци); Кон-
курсна комисија, коју именује директор, 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. Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана, по истеку конкурса се упућују на пси-
холошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе 
и доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Разговор са кандидатима се обавља у 
просторијама ОШ „Ђура Јакшић”, Српска Црња, 
Краља Александра 63. Образац пријавног форму-
лара кандидати преузимају на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкур¬са у пуб-
ликацији „Послови”. Пријаве слати на адресу 
школе:ОШ „Ђура Јакшић”, Српска Црња, Краља 
Александра 63, са назнаком „За конкурс- секре-
тар”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. За ближе информације 
обратити се на телефон:023/811-007. 

Спремач

УСЛОВИ: пријем у радни однос се врши на 
неодређено време. У радни однос ради обављања 
посла спремача може бити примљен кандидат 
који поред општих услова предвиђених чл. 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-аутен-
тично тумачење) испуњава и услове из члана 
139. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/19 и 6/2020) и то: 1. кандидат тре-
ба да има одговарајуће образовање за рад на 
радном месту спремача, завршена основна шко-
ла; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способности за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично 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 родоскрнављење, за кри-
вично 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 дискриминатор-
ног понашања на страни кандидата, утврђеног у 
складу са законом; 4. поседовање држављанства 
Републике Србије; 5. знање српског језика и јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на тим језицима); Уз одштампан и читко 
попуњен образац пријавног формулара, кандидат 
треба да достави: 1) доказ о испуњености услова 
у погледу стручне спреме (оригинал или овере-
ну фотокопију сведочанства о завршеној основ-
ној школи); 2) доказ о држављанству Републике 
Србије и извод из МКР (не старије од 6 месеци); 3) 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискри-
минаторног понашања (не старије од 6 месеци; 4) 
доказ о знању српског језика, на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад у школи (доставља 
се само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; 5) кратку биографију. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученици-
ма доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду (уверење не старије од 6 месе-
ци); Конкурсна комисија, коју именује директор, 
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. Кан-
дидати који уђу у ужи избор, у року од осам дана, 
по истеку конкурса се упућују на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема 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 кан-
дидатима. Разговор са кандидатима се обавља у 
просторијама ОШ „Ђура Јакшић”, Српска Црња, 
Краља Александра 63. Образац пријавног форму-
лара кандидати преузимају на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкур¬са у публикацији 
„Послови”. Пријаве слати на адресу школе:ОШ 
„Ђура Јакшић”, Српска Црња, Краља Александра 
63, са назнаком „За конкурс- спремач”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. За ближе информације обратити се на 
телефон:023/811-007.
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ННа евиденцију Националне службе за запошљавање 
(НСЗ) могу да се пријаве:

- незапослена лица која траже запослење
- запослени који траже промену запослења

              - друга лица која траже запослење.
Незапосленим лицем које тражи запослење сматра се 

особа од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, од-
носно најкасније до 65 година живота, способна и одмах спрем-
на да ради, која није засновала радни однос или на други начин 
остварила право на рад, а води се на евиденцији незапослених и 
активно тражи запослење.

Запосленим који тражи промену запослења сматра се 
особа која је у радном односу или је на други начин остварила 
право на рад, али активно тражи промену запослења и води се 
на евиденцији лица која траже промену запослења.

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

Основна документација за пријављивање:
• личнa картa или друга важећа јавна исправа са фотогра-

фијом и личним подацима, издата од стране овлашћеног др-
жавног органа, у којој постоји податак о пребивалишту

• доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид)
• акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
• други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).

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

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

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

Где се пријавити?
Пријављивање на евиденцију Националне службе за запо-

шљавање обавља се лично, у организационим јединицама На-
ционалне службе, према месту пребивалишта, односно месту 
рада или престанка радног односа, ако у том месту имате бо-
равиште.

Услуге Националне службе за запошљавање

Наш циљ је да вам пружимо подршку у тражењу посла и 
повећамо ваше могућности за запошљавање.

• Саветовање у процесу тражења посла 
• Информисање о слободним радним местима:

- саветник за запошљавање
- самоуслужни систем 
- публикација ,,Послови“
- огласна табла 
- сајт НСЗ: www.nsz.gov.rs  

• Информисање путем интернета и у центрима за информи-
сање и професионално саветовање (ЦИПС) 

• Миграциони сервисни центар (МСЦ) - у Београду, Бору, 
Краљеву, Крушевцу, Новом Саду, Новом Пазару и Нишу 

• Сајмови запошљавања
• Обуке за активно тражење посла
• Клуб за тражење посла  
• Каријерно вођење и саветовање 
• Програми обука и стручног оспособљавања
• Јавни радови
• Обуке за покретање сопственог бизниса
• Субвенција за самозапошљавање
• Субвенције за запошљавање незапослених лица из катего-

рија теже запошљивих 
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
• Исплата новчане накнаде у једнократном износу ради са-

мозапошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања 

особа са инвалидитетом.

Незапослена лица пријавом на евиденцију Нацио-
налне службе за запошљавање остварују право на:

• обавештавање о могућностима и условима за запошљавање
• посредовање у запошљавању у земљи и иностранству
• психолошку подршку током тражења посла
• учешће у мерама активне политике запошљавања.

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

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

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ



АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

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

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

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

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

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

Суботица 
Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

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

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

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

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

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

Гњилане
Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад  
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10

тел. 028/423-090
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