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

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

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17
- др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник
РС”, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за
2020. годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19) и чл. 94 и 129 Правилника о
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење
мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17
и 9/18) и чланa 4 Споразума о регулисању међусобних права и обавеза у
реализацији мера или програма АПЗ-а између Општине Сјеница и НСЗ Филијале Пријепоље за 2020. годину број 3507-101-4/2020 од 29.05.2020.
године, a у складу са Националним акционим планом запошљавања за
2020. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ СЈЕНИЦА

или путем поште или електронске поште (pisarnica.prijepolje@nsz.gov.rs),
на прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици
Национaлне службе - Филијале Пријепоље - Испоставе Сјеница или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој јединици Националне службе - Филијале Пријепоље - Испоставе Сјеница,
телефон: 020/5741-353 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања 12.06.2020. године,
а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је
26.06.2020. године.

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2020. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено
теже запошљивих незапослених лица, незапослених у стању социјалне потребе и незапослених особа са инвалидитетом са евиденције НСЗ
Филијале Пријепоље - Испоставе Сјеница, ради очувања и унапређења
радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног
друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног
рада са седиштем или организационом јединицом на територији општине
Сјеница, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем
тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.
Јавни радови се организују на подручју оних јединица локалних самоуправа, које према степену развијености утврђеним у складу са посебним
прописом Владе припадају:
1. трећој групи (у распону од 60% до 80% републичког просека) и
2. четвртој групи (степен развијености испод 60% републичког просека)
и девастираним подручјима (степен развијености испод 50% републичког просека).
На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених
лица из категорија теже запошљивих. На јавним радовима се радно
ангажује најмање 3 (три) незапослене особе са инвалидитетом. Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
- социјалне заштите и хуманитарног рада,
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
- одржавања и заштите животне средине и природе,
- култура (за јавни рад за особе са инвалидитетом).
Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе
се за:
• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним
радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у
висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном
нивоу, увећану за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално
осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка
са рада;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
- накнаду трошкова обуке: Национална служба процењује оправданост
потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица имају послодавци са
седиштем или организационом јединицом на територији општине Сјеница: органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе,
јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници,
задруге и удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе - Филијале Пријепоље
- Испоставе Сјеница, према месту спровођења јавног рада, непосредно
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На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17
- др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”,
бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2020.
годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне
политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) и чланa
4 Споразума о регулисању међусобних права и обавеза у реализацији
мера или програма АПЗ-а између Општине Пријепоље и НСЗ - Филијале
Пријепоље за 2020. годину број 3507-101-3/2020 од 28.05.2020. године, a
у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2020. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ ПРИЈЕПОЉЕ
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
У 2020. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено
теже запошљивих незапослених лица, незапослених у стању социјалне потребе и незапослених особа са инвалидитетом са евиденције НСЗ
Филијале Пријепоље (општине Пријепоље), ради очувања и унапређења
радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног
друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног
рада са седиштем или организационом јединицом на територији општине
Пријепоље, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем
тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.
Јавни радови се организују на подручју оних јединица локалних самоуправа, које према степену развијености утврђеним у складу са посебним
прописом Владе припадају:
1. трећој групи (у распону од 60% до 80% републичког просека) и
2. четвртој групи (степен развијености испод 60% републичког просека)
и девастираним подручјима (степен развијености испод 50% републичког просека).
Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова за незапосленa лица из категорије теже запошљивих сходно Националном акционом плану и Локалном акционом плану општине
Пријепоље.
На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених
лица из категорија теже запошљивих. На јавним радовима се радно
ангажује најмање 3 (три) незапослене особе са инвалидитетом. Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
- социјалне заштите и хуманитарног рада,
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
- одржавања и заштите животне средине и природе,
- култура (за јавни рад за особе са инвалидитетом).
Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе
се за:
• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним
радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у
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Јавни позиви

висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном
нивоу, увећану за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално
осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка
са рада;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова обуке: Национална служба процењује оправданост
потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица имају послодавци са
седиштем или организационом јединицом на територији општине Пријепоље: органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници,
задруге и удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.
Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада
послодавац - извођач јавног рада може да оствари под условом да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за
обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе - Филијале Пријепоље,
према месту спровођења јавног рада, непосредно или путем поште
или електронске поште: pisarnica.prijepolje@nsz.gov.rs, на прописаном
обрасцу који се може добити у организационој јединици Национaлне
службе - Филијале Пријепоље или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој јединици Националне службе - Филијале Пријепоље, телефон: 033/719-011 или
на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања 11.06.2020. године,
а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је
17.06.2020. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17
- др. закон и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији
и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и
32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину („Сл.
гласник РС”, бр. 94/19) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике
запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) и чланa 4 Споразума о регулисању међусобних права и обавеза у реализацији мера или
програма АПЗ-а између Општине Нова Варош и НСЗ - Филијале Пријепоље за 2020. годину број 3507-101-2/2020 од 28.05.2020. године, a у
складу са Националним акционим планом запошљавања за 2020. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ НОВА ВАРОШ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијале
Пријепоље - Испоставе Нова Варош (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од
250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара за незапослене особе са
инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у
обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује
доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев
од дана отпочињања обављања делатности.
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Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико
се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на
субвенцију од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, организационој
јединици Национaлне службе - Филијале Пријепоље - Испоставе Нова
Варош, према месту пребивалишта, односно боравишта, непосредно или
путем поште или електронске поште (pisarnica.prijepolje@nsz.gov.rs), на
прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици
Национaлне службе - Филијале Пријепоље - Испоставе Нова Варош или
преузети са сајта Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се добити
у организационој јединици - Испостави Нова Варош Филијале Пријепоље
Националне службе, телефон: 033/61-258 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Tабела са приказом развијености општина у Републици Србији и списак
делатности које не могу бити субвенционисане доступни су у организационој јединици - Испостави Нова Варош - Филијале Пријепоље Националне службе и на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања 15.06.2020. године, а
последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 30.06.2020.
године.
На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15,
113/17 - др. закон и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”,
бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2020.
годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера
активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 и
9/18) и чланa 4 Споразума о регулисању међусобних права и обавеза
у реализацији мера или програма АПЗ-а између Општине Пријепоље
и НСЗ - Филијале Пријепоље за 2020. годину број 3507-101-3/2020 од
28.05.2020. године, a у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2020. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ ПРИЈЕПОЉЕ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијале
Пријепоље (општине Пријепоље) (у даљем тексту: Национална служба)
и имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од
250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара за незапослене особе са
инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у
обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује
доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев
од дана отпочињања обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико
се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на
субвенцију од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, организационој
јединици Национaлне службе - Филијале Пријепоље, према месту пребивалишта, односно боравишта, непосредно или путем поште или електронске поште: pisarnica.prijepolje@nsz.gov.rs, на прописаном обрасцу
који се може добити у организационој јединици Национaлне службе Филијале Пријепоље или преузети са сајта Националне службе - www.
nsz.gov.rs.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позиви

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се добити у организационој јединици Филијале Пријепоље Националне службе,
телефон: 033/719-011 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Tабела са приказом развијености општина у Републици Србији и списак
делатности које не могу бити субвенционисане доступни су у организационој јединици Филијале Пријепоље Националне службе и на сајту
www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања 11.06.2020. године, а
последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 10.07.2020.
године.
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10, 38/15, 113/17
- др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник
РС”, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за
2020. годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19) и чл. 30 и 129 Правилника о
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење
мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17
и 9/18) и чланa 4 Споразума о регулисању међусобних права и обавеза у реализацији мера или програма АПЗ-а између Општине Пријепоље
и НСЗ - Филијале Пријепоље за 2020. годину број 3507-101-3/2020 од
28.05.2020. године, a у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2020. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ ПРИЈЕПОЉЕ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ
МЕСТИМА У 2020. ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих на новоотвореним радним местима (у даљем тексту: субвенција) одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, са
седиштем или организационом јединицом на територији општине Пријепоље, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијале
Пријепоље (у даљем тексту: Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
- млади до 30 година старости - без квалификација / са ниским квалификацијама, млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама,
- старији од 50 година,
- вишкови запослених,
- Роми,
- особе са инвалидитетом,
- радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
- дугорочно незапослени,
- жртве породичног насиља.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту рада лица, а у складу
са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи:
- 200.000,00 динара по лицу, односно 240.000,00 динара за особе са
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,
младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским
породицама и жртве породичног насиља, у првој и другој групи
ЈЛС;
- 225.000,00 динара по лицу, односно 270.000,00 динара за особе са
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,
младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским
породицама и жртве породичног насиља, у трећој групи ЈЛС;
- 250.000,00 динара по лицу, односно 300.000,00 динара за особе са
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,
младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља, у четвртој групи ЈЛС и
девастираним подручјима.
Бесплатна публикација о запошљавању

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе - Филијале Пријепоље, према месту рада, непосредно или путем поште или електронске поште:
pisarnica.prijepolje@nsz.gov.rs, на прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици Национaлне службе - Филијале Пријепоље
или преузети на сајту: www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији, могу се добити
у организационој јединици Националне службе - Филијале Пријепоље,
телефон: 033/719-011 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања 11.06.2020. године до
утрошка расположивих средстава, а најкасније до 17.06.2020. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10, 38/15, 113/17
- др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник
РС”, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за
2020. годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19) и чл. 30 и 129 Правилника о
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење
мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17
и 9/18) и чланa 4 Споразума о регулисању међусобних права и обавеза у
реализацији мера или програма АПЗ-а између Општине Сјеница и НСЗ Филијале Пријепоље за 2020. годину број 3507-101-4/2020 од 29.05.2020.
године, a у складу са Националним акционим планом запошљавања за
2020. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ СЈЕНИЦА
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ
МЕСТИМА У 2020. ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих на новоотвореним радним местима (у даљем тексту: субвенција) одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, са
седиштем или организационом јединицом на територији општине Сјеница, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде
на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијале Пријепоље (у даљем тексту: Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
- млади до 30 година старости - без квалификација / са ниским квалификацијама, млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама,
- старији од 50 година,
- вишкови запослених,
- Роми,
- особе са инвалидитетом,
- радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
- дугорочно незапослени,
- жртве породичног насиља.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту рада лица, а у складу
са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи:
- 200.000,00 динара по лицу, односно 240.000,00 динара за особе са
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,
младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским
породицама и жртве породичног насиља, у првој и другој групи ЈЛС;
- 225.000,00 динара по лицу, односно 270.000,00 динара за особе са
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,
младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским
породицама и жртве породичног насиља, у трећој групи ЈЛС;
- 250.000,00 динара по лицу, односно 300.000,00 динара за особе са
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,
младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља, у четвртој групи ЈЛС и
девастираним подручјима.
17.06.2020. | Број 886 |
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Јавни позиви

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе - Филијале Пријепоље - Испоставе
Сјеница, према месту рада, непосредно или путем поште или електронске поште: pisarnica.prijepolje@nsz.gov.rs, на прописаном обрасцу који се
може добити у организационој јединици Национaлне службе - Филијале
Пријепоље - Испоставе Сјеница или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији, могу се добити
у организационој јединици Националне службе - Филијале Пријепоље Испоставе Сјеница, телефон: 020/5741-353 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања 12.06.2020. године до
утрошка расположивих средстава, а најкасније до 26.06.2020. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17
- др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник
РС”, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за
2020. годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19) и чл. 94 и 129 Правилника о
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење
мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17
и 9/18) и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања
између Националне службе за запошљавање и Општине Димитровград
бр. 2601-101-4/2020-8 од 25.05.2020. године, а у складу са Локалним
акционим планом запошљавања општине Димитровград за 2020. годину,
дана 09.06.2020. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА
ПИРОТ У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ ДИМИТРОВГРАД
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
У 2020. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне
потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених,
као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.
Програм јавних радова на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом реализује се у циљу очувања и унапређења радних способности, односно радно-социјалне интеграције особа са инвалидитетом на
тржишту рада, као и остваривања одређеног друштвеног интереса.
Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује
Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.
Јавни радови се организују на подручју општине Димитровград, која према степену развијености утврђеним у складу са посебним прописом Владе припада четвртој групи (степен развијености испод 60% републичког
просека).
Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних
радова за незапослена лица само уколико у укупном броју незапослених
лица укључених у програм јавних радова има најмање 70% незапослених
лица по појединачној пријави, која су на евиденцији незапослених најмање 6 (шест) месеци и припадају следећим категоријама: радно способни корисници новчане социјалне помоћи, Роми, лица без квалификација
/ са ниским квалификацијама, лица која посао траже дуже од 18 месеци,
а не припадају категоријама из тачака 1, 2 и 3.
Такође, послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова на којима се ангажују искључиво особе са инвалидитетом.
На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених
лица из наведених категорија незапослених. На јавним радовима за
ангажовање особа са инвалидитетом се радно ангажују најмање 3 (три)
незапослене особе са инвалидитетом. Максимална дужина трајања јавног
рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.
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Јавни радови се могу спроводити у областима:
социјалне заштите и хуманитарног рада,
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
одржавања и заштите животне средине и природе,
културне делатности (искључиво за јавне радове на којима се
ангажују незапослене особе са инвалидитетом).
Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе
се за:
• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним
радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у
висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном
нивоу, увећану за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално
осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка
са рада;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова обуке: Национална служба процењује оправданост
потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом.
Право учешћа на Јавном конкурсу имају: органи аутономне покрајине и
органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа,
привредна друштва, предузетници задруге и удружења која имају статус
правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне
регистре.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту спровођења јавног рада, непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе и Општини Димитровград или преузети са сајтова www.nsz.
gov.rs и www.dimitrovgrad.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у Националној служби Испостави Димитровград, телефони: 010/362-398 и 010/305-023 или на
сајтовима www.nsz.gov.rs и www.dimitrovgrad.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајтовима Националне
Службе и Општине Димитровград, а последњи рок за пријем пријава за
учешће на јавном конкурсу је 22.06.2020. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17
- др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник
РС”, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за
2020. годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19) и чл. 94 и 129 Правилника о
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење
мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17
и 9/18), Локалног акционог плана запошљавања општине Богатић за
2020. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у
реализацији програма и мера активне политике запошљавања у 2020.
години (бр. 2400-101-1/2020)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
- ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ И ОПШТИНА БОГАТИЋ
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2020. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне
потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад
спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална
служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу
јавног конкурса.
Јавни радови се организују на подручју општине Богатић, која према
степену развијености утврђеним у складу са посебним прописом Владе
припада трећој групи (у распону од 60% до 80% републичког просека)
Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова са незапосленим лицима која се воде на евиденцији НСЗ Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позиви

Испостава Богатић, из следећих категорија: лица без квалификација и
нискоквалификована лица; лица старости 50 и више година; дугорочно незапослена лица која посао траже дуже од 12 месеци, а посебно
незапослена лица која посао траже дуже од 18 месеци; жене, посебно
дугорочно незапослене жене; млади до 30 година старости, а посебно
младе жене, млади без квалификација и нискоквалификовани, као и млади без радног искуства; особе са инвалидитетом; Роми; корисници новчане социјалне помоћи и- лица у статусу вишка запослених. Такође, у
мере активне политике запошљавања укључиваће се и незапослена лица
из следећих теже запошљивих категорија: млади у домском смештају,
хранитељским и старатељским породицама, жртве породичног насиља,
жртве трговине људима, избегла и расељена лица, повратници према
споразуму о реадмисији, самохрани родитељи, супружници из породице
у којој су оба супружника незапослена, родитељи деце са сметњама у
развоју, бивши извршиоци кривичних дела. Посебан приоритет за укључивање у мере активне политике запошљавања имају лица која се суочавају са више фактора отежане запошљивости, односно, која припадају
у две или више претходно наведених категорија теже запошљивих лица.
На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених
лица из наведених категорија незапослених. Максимална дужина трајања
јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским
средствима.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
- социјалне заштите и хуманитарног рада,
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
- одржавања и заштите животне средине и природе.
Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе
се за:
• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини
до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу,
увећану за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова обуке: Национална служба процењује оправданост
потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица имају: органи аутономне
покрајине и органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна
предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и удружења која
имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције
за привредне регистре.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној
организационој јединици Национaлне службе - Филијала Шабац - Испостава Богатић, према месту спровођења јавног рада, непосредно или путем
поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој јединици Националне службе: Филијала Шабац - Испостава Богатић, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на
сајту www.nsz.gov.rs, као и на сајту Општине Богатић.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног
информисања, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном
конкурсу је 30.06.2020. године.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17
- др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник
РС”, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за
2020. годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19) и чл. 94 и 129 Правилника о
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење
мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17
и 9/18), Локалног акционог плана запошљавања општине Коцељева за
2020. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у
реализацији програма и мера активне политике запошљавања у 2020.
години (бр. 2400-101-2/2020)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
- ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ И ОПШТИНА КОЦЕЉЕВА
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2020. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне
потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад
спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална
служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу
јавног конкурса.
Јавни радови се организују на подручју општине Коцељева, која према
степену развијености утврђеним у складу са посебним прописом Владе
припада трећој групи (у распону од 60% до 80% републичког просека).
Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова са незапосленим лицима која се воде на евиденцији НСЗ Испостава Коцељева, из следећих категорија: лица без квалификација
и нискоквалификована лица; лица старости 50 и више година; дугорочно незапослена лица која посао траже дуже од 12 месеци, а посебно
незапослена лица која посао траже дуже од 18 месеци; жене, посебно
дугорочно незапослене жене; млади до 30 година старости, а посебно
младе жене, млади без квалификација и нискоквалификовани, као и
млади без радног искуства; особе са инвалидитетом; Роми; корисници
новчане социјалне помоћи и лица у статусу вишка запослених. Такође, у
мере активне политике запошљавања укључиваће се и незапослена лица
из следећих теже запошљивих категорија: млади у домском смештају,
хранитељским и старатељским породицама, жртве породичног насиља,
жртве трговине људима, избегла и расељена лица, повратници према
споразуму о реадмисији, самохрани родитељи, супружници из породице
у којој су оба супружника незапослена, родитељи деце са сметњама у
развоју, бивши извршиоци кривичних дела, инвалидна лица и остале
категорије, у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Коцељева.
Посебан приоритет за укључивање у мере активне политике запошљавања имају лица која се суочавају са више фактора отежане запошљивости, односно, која припадају у две или више претходно наведених
категорија теже запошљивих лица.
На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених
лица из наведених категорија незапослених. Максимална дужина трајања
јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским
средствима.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
- социјалне заштите и хуманитарног рада,
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
- одржавања и заштите животне средине и природе.
Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе
се за:
• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним
радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у
висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном
нивоу, увећану за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално
осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка
са рада;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од:
17.06.2020. | Број 886 |

7

Јавни позиви

- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова обуке: Национална служба процењује оправданост
потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица имају: органи аутономне
покрајине и органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна
предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и удружења која
имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције
за привредне регистре.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе - Филијала Шабац Испостава Коцељева, према месту спровођења јавног рада, непосредно
или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој
организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.
nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој јединици Националне службе Филијала Шабац - Испостава Коцељева, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на
сајту www.nsz.gov.rs, као и на сајту Општине Коцељева.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног
информисања, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном
конкурсу је 03.07.2020. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17
- др. закон и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији
и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и
32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину („Сл.
гласник РС”, бр. 94/19) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Локалног
акционог плана општине Стара Пазова за 2020. годину и Споразума о
уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера
АПЗ ЛАПЗ суфинансирање број 2000-101-4/2020 од 18.05.2020. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијала
Сремска Митровица - Испостава Стара Пазова (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од
250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара за незапослене особе са
инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос на територији општине Стара Пазова.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у
обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује
доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев
од дана отпочињања обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се
више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно
подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију
од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, Национaлној служби
за запошљавање Филијала Сремска Митровица - Испостава Стара Пазова, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може
добити у организационој јединици Национaлне службе - Испостави Стара
Пазова или преузети са сајта Националне службе - www.nsz.gov.rs или
сајта Општине Стара Пазова - www.starapazova.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
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потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у Филијала Сремска Митровица - Испостава Стара Пазова или преко телефона: 022/638-828, 022/638-833, 022/638-834,
Општини Стара Пазова телефон: 022/310-013 или на сајту www.nsz.gov.
rs и сајту www.starapazova.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је
31.08.2020. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10, 38/15, 113/17
- др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник
РС”, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за
2020. годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19) и чл. 30 и 129 Правилника о
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење
мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17
и 9/18), Локалног акционог плана запошљавања општине Стара Пазова
за 2020. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у
реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2020.
годину ЛАПЗ суфинансирање број 2000-101-4/2020 од 18.05.2020. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ
МЕСТИМА У 2020. ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима (у даљем тексту: субвенција)
одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијала Сремска Митровица - Испостава Стара Пазова (у даљем тексту: Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
- млади до 30 година старости,
- лица без квалификација / са ниским квалификацијама,
- старији од 50 година,
- вишкови запослених,
- Роми,
- особе са инвалидитетом,
- радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
- дугорочно незапослени,
- жртве породичног насиља,
- млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским
породицама,
- и друга лица теже запошљива.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу
испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту рада лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије и износи 200.000,00
динара по лицу, односно 240.000,00 динара за особе са инвалидитетом,
радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе у домском
смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и
жртве породичног насиља, у првој и другој групи ЈЛС.
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, Национaлној служби
за запошљавање - Филијала Сремска Митровица - Испостава Стара Пазова, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може
добити у Национaлној служби за запошљавање - Испостава Стара Пазова
или преузети на сајту www.nsz.gov.rs и сајту www.starapazova.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позиви

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији, могу се
добити у Филијали Сремска Митровица - Испостава Стара Пазова или
преко телефона: 022/638-828, 022/638-833, 022/638-834, Општини Стара
Пазова на телефон: 022/310-013 или на сајтовима www.nsz.gov.rs и www.
starapazova.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих
средстава, а најкасније до 30.09.2020. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 4 и члана 60 Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10,
38/15, 113/17 - др. закон и 113/17), члана 30 Закона о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник
РС”, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за
2020. годину, члана 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и
другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), као и потписаног
Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Општине Бела
Паланка и Националне службе за запошљавање број 2601-101-2/2020-8
од 25.05.2020. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Бела Паланка за 2020. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА
ПИРОТ У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ БЕЛА ПАЛАНКА
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем
тексту Национална служба), са пребивалиштем на територији општине
Бела Паланка и имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од
250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара за незапослене
особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог
облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва уколико
оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у
обавези је да обавља регистровану делатност на територији општине
Бела Паланка и по том основу измирује обевезе по основу доприноса за
обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико
се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на
субвенцију од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се организационој
јединици Национaлне службе за запошљавање - Филијала Пирот, према месту пребивалишта, непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у организационој јединици Национaлне службе или Општини Бела Паланка или преузети са сајта Националне службе - www.nsz.gov.rs и сајта Општине Бела Паланка - www.
belapalanka.org.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.
gov.rs.

На основу члана 43 став 1 тачка 3 и члана 60 Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10,
38/15, 113/17 - др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана
запошљавања за 2020. годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19), чл. 30 и 129
Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за
спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр.
102/15, 5/17 и 9/18), Локалног акционог плана запошљавања Општине Бела Паланка за 2020. годину и Споразума о уређивању међусобних
права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања за 2020. годину број 2601-101-2/2020-8 од 25.05.2020. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
- ФИЛИЈАЛА ПИРОТ И ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ
МЕСТИМА У 2020. ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима (у даљем тексту: субвенција)
одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање, Испоставе Бела Паланка
(у даљем тексту: Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
- млади до 30 година старости - без квалификација / са ниским квалификацијама, млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама,
- старији од 50 година,
- вишкови запослених,
- Роми,
- особе са инвалидитетом,
- радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
- дугорочно незапослени,
- жртве породичног насиља.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне
самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту рада лица, а у складу са
важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи: 250.000,00 динара
по лицу, односно 300.000,00 динара за особе са инвалидитетом, радно
способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе у домском смештају,
хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља, у четвртој групи ЈЛС и девастираним подручјима.
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе према месту рада лица, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити
у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са
сајта www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији, могу се добити у Националној служби, Испостава Бела Паланка, телефон: 018/855122 или на сајту www.nsz.gov.rs, као и Општини Бела Паланка, телефон:
018/855-023 или на сајту Општине Бела Паланка www.belapalanka.org.rs.
Јавни позив је отворен од 15.06.2020. године, од дана објављивања на
сајтовима Националне службе и Општине Бела Паланка, до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30.09.2020. године.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се
добити у Националној служби за запошљавање - Филијала Пирот, телефон 010/305-025, контакт особа: Миљан Јонић или у Општинској управи Општине Бела Паланка, телефон 018/855-023 или на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs и сајту Општине Бела Паланка - www.
belapalanka.org.rs.
Јавни позив је отворен од 15.06.2020. године, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 13.07.2020. године.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Јавни позиви

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17
- др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник
РС”, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за
2020. годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19) и чл. 94 и 129 Правилника о
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење
мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17
и 9/18), Споразума о реализацији програма или мера активне политике
запошљавања број 0306-101-8/2020

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2020. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе,
ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради
остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.
Јавни радови се организују на подручјима општине Алексинац, која према степену развијености утврђеним у складу са посебним прописом Владе припадају:
1. трећој групи (у распону од 60% до 80% републичког просека) и
2. четвртој групи (степен развијености испод 60% републичког просека)
и девастираним подручјима (степен развијености испод 50% републичког просека).
Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова са незапосленим лицима која се воде на евиденцији НСЗ Служба Алексинац, из следећих категорија: лица без квалификација и
нискоквалификована лица; лица старости 50 и више година; дугорочно
незапослена лица која посао траже дуже од 12 месеци, а посебно незапослена лица која посао траже дуже од 18 месеци; жене, посебно дугорочно незапослене жене; млади до 30 година старости, а посебно младе жене, млади без квалификација и нискоквалификовани, као и млади
без радног искуства; особе са инвалидитетом; Роми; корисници новчане
социјалне помоћи и лица у статусу вишка запослених. Такође, у мере
активне политике запошљавања укључиваће се и незапослена лица
из следећих теже запошљивих категорија: млади у домском смештају,
хранитељским и старатељским породицама, жртве породичног насиља,
жртве трговине људима, избегла и расељена лица, повратници према
споразуму о реадмисији, самохрани родитељи, супружници из породице у којој су оба супружника незапослена, родитељи деце са сметњама
у развоју, бивши извршиоци кривичних дела. Посебан приоритет за
укључивање у мере активне политике запошљавања имају лица која
се суочавају са више фактора отежане запошљивости, односно, која
припадају у две или више претходно наведених категорија теже запошљивих лица.
На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених
лица из наведених категорија незапослених. Максимална дужина трајања
јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским
средствима.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
- социјалне заштите и хуманитарног рада,
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
- одржавања и заштите животне средине и природе.
Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе
се за:
• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним
радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у
висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном
нивоу, увећану за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално
осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка
са рада;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
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• накнаду трошкова обуке: Национална служба процењује оправданост
потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица имају: органи аутономне
покрајине и органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна
предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и удружења која
имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције
за привредне регистре.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе - Филијала Ниш - Служба Алексинац, према месту спровођења јавног рада, непосредно или
путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.
nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој јединици Националне службе - Филијала Ниш и Испостава Сврљиг, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту
www.nsz.gov.rs, као и на сајту Општине Алексинац: www.aleksinac.org.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног
информисања, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном
конкурсу је 10.07.2020. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17
- др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник
РС”, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за
2020. годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19) и чл. 94 и 129 Правилника о
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење
мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17
и 9/18), Споразума о реализацији програма или мера активне политике
запошљавања број 0306-101-1/2020

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2020. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе,
ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради
остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.
Јавни радови се организују на подручју општине Дољевац, које према
степену развијености утврђеним у складу са посебним прописом Владе
припадају: четвртој групи (степен развијености испод 60% републичког
просека)
Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних
радова са незапосленим лицима која се воде на евиденцији НСЗ испостава Дољевац, из следећих категорија: лица без квалификација и нискоквалификована лица; лица старости 50 и више година; дугорочно незапослена лица која посао траже дуже од 12 месеци, а посебно незапослена
лица која посао траже дуже од 18 месеци; жене, посебно дугорочно
незапослене жене; млади до 30 година старости, а посебно младе жене,
млади без квалификација и нискоквалификовани, као и млади без радног
искуства; особе са инвалидитетом; Роми; корисници новчане социјалне помоћи и лица у статусу вишка запослених. Такође, у мере активне
политике запошљавања укључиваће се и незапослена лица из следећих
теже запошљивих категорија: млади у домском смештају, хранитељским
и старатељским породицама, жртве породичног насиља, жртве трговине
људима, избегла и расељена лица, повратници према Споразуму о реадмисији, самохрани родитељи, супружници из породице у којој су оба
супружника незапослена, родитељи деце са сметњама у развоју, бивши
извршиоци кривичних дела. Посебан приоритет за укључивање у мере
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позиви

активне политике запошљавања имају лица која се суочавају са више
фактора отежане запошљивости, односно, која припадају у две или више
претходно наведених категорија теже запошљивих лица.
На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених
лица из наведених категорија незапослених.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
- одржавања и заштите животне средине и природе.
Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе
се за:
• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним
радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у
висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном
нивоу, увећану за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално
осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка
са рада;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова обуке; Национална служба процењује оправданост
потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица имају: органи аутономне
покрајине и органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна
предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и удружења која
имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције
за привредне регистре.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе - Филијала Ниш Испостава Дољевац, према месту спровођења јавног рада, непосредно
или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој
организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.
nsz.gov.rs. и сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој јединици Националне службе Филијала Ниш и Испостава Дољевац, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту
www.nsz.gov.rs, као и на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног
информисања, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном
конкурсу је 24.06.2020. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17
- др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник
РС”, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за
2020. годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19) и чл. 94 и 129 Правилника о
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење
мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17
и 9/18), Споразума о реализацији програма или мера активне политике
запошљавања број 0306-101-2/2020

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА МЕРОШИНА
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2020. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе,
ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради
остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послоБесплатна публикација о запошљавању

давац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.
Јавни радови се организују на подручју општине Мерошина, које према
степену развијености утврђеним у складу са посебним прописом Владе
припадају:
1. трећој групи (у распону од 60% до 80% републичког просека) и
2. четвртој групи (степен развијености испод 60% републичког просека)
и девастираним подручјима (степен развијености испод 50% републичког просека).
Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних
радова са незапосленим лицима која се воде на евиденцији НСЗ испостава Мерошина, из следећих категорија: лица без квалификација и нискоквалификована лица; лица старости 50 и више година; дугорочно незапослена лица која посао траже дуже од 12 месеци, а посебно незапослена
лица која посао траже дуже од 18 месеци; жене, посебно дугорочно
незапослене жене; млади до 30 година старости, а посебно младе жене,
млади без квалификација и нискоквалификовани, као и млади без радног
искуства; особе са инвалидитетом; Роми; корисници новчане социјалне помоћи и лица у статусу вишка запослених. Такође, у мере активне
политике запошљавања укључиваће се и незапослена лица из следећих
теже запошљивих категорија: млади у домском смештају, хранитељским
и старатељским породицама, жртве породичног насиља, жртве трговине
људима, избегла и расељена лица, повратници према споразуму о реадмисији, самохрани родитељи, супружници из породице у којој су оба
супружника незапослена, родитељи деце са сметњама у развоју, бивши
извршиоци кривичних дела. Посебан приоритет за укључивање у мере
активне политике запошљавања имају лица која се суочавају са више
фактора отежане запошљивости, односно, која припадају у две или више
претходно наведених категорија теже запошљивих лица.
На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених
лица из наведених категорија незапослених. Максимална дужина трајања
јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским
средствима.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
- социјалне заштите и хуманитарног рада,
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
- одржавања и заштите животне средине и природе.
Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе
се за:
• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини
до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу,
увећану за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова обуке; Национална служба процењује оправданост
потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица имају: органи аутономне
покрајине и органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна
предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и удружења која
имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције
за привредне регистре.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној
организационој јединици Национaлне службе - Филијала Ниш, Испостава
Мерошина, према месту спровођења јавног рада, непосредно или путем
поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој јединици Националне службе Филијала Ниш и Испостава Мерошина, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на
сајту www.nsz.gov.rs, као и на сајту Општине Мерошина.
Јавни конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у средствима
јавног информисања.
17.06.2020. | Број 886 |
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На основу члана 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину, Одлуке о учешћу у
финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2020. години
министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-0000426/2020-24 од 12.05.2020. године (у даљем тексту: Одлука), а у складу
са Локалним акционим планом запошљавања општине Мерошина за 2020.
годину, Споразума бр. 0306-101-2/2020 потписаног 25.05.2020. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА МЕРОШИНА
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
У 2020. ГОДИНИ
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стеченa одговарајућа квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова
за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником
предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.
Програм се реализује без заснивања радног односа.
У програм стручне праксе се укључују незапослена лица која се први пут
стручно оспособљавају у струци за коју су стекла одређену врсту и ниво
квалификација или која су се стручно оспособљавала краће од времена
потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или
стручног испита.
Програм стручне праксе спроводи се у складу са законом, односно у
складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца. Уколико се програм стручне праксе спроводи у складу са законом, Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална
служба) може да финансира програм у дужини прописаној законом, а
најдуже 12 месеци.
Када се програм стручне праксе спроводи у складу са актом о организацији и систематизацији послова, Национална служба програм финансира
у трајању:
- до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
- до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
- до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240
ЕСПБ.
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање:
- ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза
исплаћује средства у укупном месечном износу од:
- 20.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
- 22.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180
ЕСПБ,
- 25.000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација и
240 ЕСПБ;
-- врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и
професионалне болести, у складу са законом.
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити
послодавац који припада:
приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури
100%),
б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства, образовања, социјалне заштите и правосуђа (број лица која ће бити укључена
у програм код послодаваца из јавног сектора не може прећи 30% укупно
планираног броја лица за укључивање у програм),
в) изузетно, на територији АП Косово и Метохија и девастираних општина, у складу са прописом Владе Републике Србије о степену развијености
јединица локалне самоуправе, право учешћа у реализацији програма може
остварити послодавац који припада приватном или јавном сектору, без
обзира на област којом се бави, при чему приватни сектор има приоритет.
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту ангажовања лица, непосредно
или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој
организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта www.
nsz.gov.rs.као и на сајту Општине Мерошина.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици
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Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон:
0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.као и сајту Општине Мерошина.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а
најкасније до 30.09.2020. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 др. закон и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13),
Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину („Сл. гласник
РС”, бр. 94/19) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања
(„Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Споразума о реализацији програма или мера активне политике запошљавања број 0306-101-8/2020

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Служба Алексинац (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за
развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од
250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара за незапослене
особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог
облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико
оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у
обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује
доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев
од дана отпочињања обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико
се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на
субвенцију од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта, односно боравишта, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који
се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе
или преузети са сајта Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се добити
у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног
центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.
nsz.gov.rs, као и на сајту Општине Алексинац www.aleksinac.org.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је
10.07.2020. године.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позиви

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17
- др. закон и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији
и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и
32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину („Сл.
гласник РС”, бр. 94/19) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике
запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Споразума о
реализацији програма или мера активне политике запошљавања број
0306-101-2/2020

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА МЕРОШИНА
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Испостава
Мерошина (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку
за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од
250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара за незапослене особе са
инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у
обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује
доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев
од дана отпочињања обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико
се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на
субвенцију од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта, односно боравишта, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који
се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе
или преузети са сајта Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се добити
у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног
центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.
nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен 60 дана од дана објављивања у средствима јавног
информисања.
На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17
- др. закон и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији
и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и
32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину („Сл.
гласник РС”, бр. 94/19) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике
запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Споразума о
реализацији програма или мера активне политике запошљавања број
0306-101-9/2020

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА НИШ
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - територија
градске општине Палилула Ниш (у даљем тексту: Национална служба) и
имају завршену обуку за развој предузетништва.
Бесплатна публикација о запошљавању

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од
250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара за незапослене особе са
инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у
обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује
доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев
од дана отпочињања обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико
се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на
субвенцију од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта, односно боравишта, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који
се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе
или преузети са сајта Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се добити
у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног
центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.
nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је
30.6.2020. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17
- др. закон и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији
и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и
32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину („Сл.
гласник РС”, бр. 94/19) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике
запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Споразума о
реализацији програма или мера активне политике запошљавања број
0306-101-10/2020

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ НИШ
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање – територија
градске општине Пантелеј Ниш (у даљем тексту: Национална служба) и
имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од
250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара за незапослене особе са
инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у
обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује
доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев
од дана отпочињања обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико
се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на
субвенцију од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта, односно боравишта, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који
се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе
или преузети са сајта Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључи17.06.2020. | Број 886 |
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вањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се добити
у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног
центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.
nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је
3.8.2020 године.
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10, 38/15, 113/17
- др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник
РС”, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за
2020. годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19) и чл. 30 и 129 Правилника о
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење
мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17
и 9/18), Споразума о реализацији програма или мера активне политике
запошљавања број 0306-101-8/2020

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ
МЕСТИМА У 2020. ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима (у даљем тексту: субвенција)
одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору и имају
седиште, огранак или организациону јединицу не територији општине
Алексинац, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који
се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Служба
Алексинац (у даљем тексту: Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: лица
без квалификација и нискоквалификована лица; лица старости 50 и више
година; дугорочно незапослена лица која посао траже дуже од 12 месеци, а посебно незапослена лица која посао траже дуже од 18 месеци;
жене, посебно дугорочно незапослене жене; млади до 30 година старости, а посебно младе жене, млади без квалификација и нискоквалификовани, као и млади без радног искуства; особе са инвалидитетом;
Роми; корисници новчане социјалне помоћи и лица у статусу вишка
запослених. Такође, у мере активне политике запошљавања укључиваће
се и незапослена лица из следећих теже запошљивих категорија: млади
у домском смештају, хранитељским и старатељским породицама, жртве
породичног насиља, жртве трговине људима, избегла и расељена лица,
повратници према споразуму о реадмисији, самохрани родитељи, супружници из породице у којој су оба супружника незапослена, родитељи деце
са сметњама у развоју, бивши извршиоци кривичних дела. Посебан приоритет за укључивање у мере активне политике запошљавања имају лица
која се суочавају са више фактора отежане запошљивости, односно, која
припадају у две или више претходно наведених група.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту рада лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи: 250.000,00
динара по лицу, односно 300.000,00 динара за особе са инвалидитетом,
радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе у домском
смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и
жртве породичног насиља, у четвртој групи ЈЛС и девастираним подручјима.

у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног
центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.
nsz.gov.rs, као и на сајту Општине Алексинац www.aleksinac.org.
Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих
средстава, а најкасније до 30.09.2020.године.
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17
- др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник
РС”, бр. 36/09 и 32/13) и чланова 60, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера
активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 и
9/18), Локалног акционог плана запошљавања општине Тутин за 2019.
годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања у 2020. години
(бр 3300-101-1/2020 од 29.05.2020)

ОПШТИНА ТУТИН И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
У 2020. ГОДИНИ
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће
образовање - квалификација, ради обављања приправничког стажа,
односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан
рад у струци. Програм се реализује без заснивања радног односа.
У програм стручне праксе се укључују незапослена лица која се први пут
стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и
ниво образовања или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког
или стручног испита.
Програм стручне праксе спроводи се у складу са законом, односно на
основу акта о организацији и систематизацији послова код послодавца, а Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална
служба) и Општина Тутин финансирају програм најдуже 12 месеци. Када
се програм стручне праксе спроводи на основу акта о организацији и
систематизацији послова код послодавца, Национална служба и Општина
програм финансирају у трајању:
- до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
- до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
- до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240
ЕСПБ.
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за
запошљавање и Општина:
ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза
исплаћују средства у укупном месечном износу од:
- 20.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
- 22.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180
ЕСПБ,
- 25.000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација и
240 ЕСПБ;
врше обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

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

Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити
послодавац који припада: а) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),
б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства, образовања, социјалне заштите и правосуђа (број лица која ће бити укључена
у програм код послодаваца из јавног сектора биће опредељен на нивоу
сваке филијале и не може прећи 30% укупно планираног броја лица за
укључивање у програм),
в) изузетно, на територији девастираних општина, у складу са прописом
Владе Републике Србије о степену развијености јединица локалне самоуправе, право учешћа у реализацији програма може остварити послодавац
који припада приватном или јавном сектору, без обзира на област којом
се бави, при чему приватни сектор има приоритет,

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији, могу се добити

Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој
јединици Национaлне службе, према месту ангажовања лица или пре-

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе према месту рада лица, непосредно
или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој
организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.
nsz.gov.rs.
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ма седишту послодавца, непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.
gov.rs.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији, могу се добити у Филијали Нови Пазар - Испостави Тутин Националне службе, преко
Позивног центра Националне службе, телефон: 020/811-153 или на сајту
www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а
најкасније 30 дана од дана расписивања конкурса.
На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15,
113/17 - др. закон и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”,
бр. 36/09 и 32/13) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и
другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Локалног акционог плана запошљавања општине Тутин за 2020. и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера
активне политике запошљавања у 2020. години (бр. 3300-101-1/2020 од
29.05.2020. године)

ОПШТИНА ТУТИН И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ
СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
У 2020. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем
тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од
250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара за незапослене особе са
инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у
обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује
доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев
од дана отпочињања обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико
се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на
субвенцију од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта, односно боравишта, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који
се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе
или преузети са сајта Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.
gov.rs.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се добити
у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног
центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.
nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 30
дана од дана расписивања конкурса.
Бесплатна публикација о запошљавању

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17
- др. закон и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији
и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и
32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину („Сл.
гласник РС”, бр. 94/19) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике
запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Акционог плана
Општине Инђије за 2020. годину и Споразума о уређивању међусобних
права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ ЛАПЗ Суфинансирање број 2000-101-3/2020 од 25.05.2020. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА ИНЂИЈА
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијала
Сремска Митровица - Испостава Инђија (у даљем тексту: Национална
служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од
250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара за незапослене
особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог
облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико
оснивач заснива у њему радни однос на територији општине Инђија.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у
обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује
доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев
од дана отпочињања обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико
се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на
субвенцију од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, Национaлној служби
за запошљавање Филијала Сремска Митровица - Испостава Инђија, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити
у организационој јединици Национaлне службе - Испостави Инђија или
преузети са сајта Националне службе - www.nsz.gov.rs или сајта Општине Инђија: www.indjija.net.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у Филијали Сремска Митровица - Испостава Инђија
или преко телефона: 022/638-828, 022/638-833, 022/638-834, Општини
Инђија, Агенцији за економски развој општине Инђија, телефон: 022/561322, локал 121 или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту www.indjija.net.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је
31.07.2020. године.
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Јавни позиви

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10, 38/15, 113/17
- др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник
РС”, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за
2020. годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19) и чл. 30 и 129 Правилника о
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење
мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17
и 9/18), Акционог плана запошљавања општине Инђија за 2020. годину и
Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2020. годину ЛАПЗ
суфинансирање број 2000-101-3/2020 од 25.05.2020. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА ИНЂИЈА

На основу члана 43 став 1 тачка 4 и члана 60 Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10,
38/15, 113/17 - др. закон и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања
за 2020. годину, члана 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину
и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике
запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), као и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Града
Пирота и Националне службе за запошљавање број 2601-101-1/2020-8 од
25.05.2020. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања града Пирота за 2020. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА
ПИРОТ У САРАДЊИ СА ГРАДОМ ПИРОТОМ

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ
МЕСТИМА У 2020. ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих на новоотвореним радним местима (у даљем тексту: субвенција) одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору,
у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде
на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијала Сремска
Митровица - Испостава Инђија (у даљем тексту: Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
- жене
- млади до 30 година старости
- вишкови запослених
- старији од 50 година
- лица без квалификација / са ниским квалификацијама
- особе са инвалидитетом
- Роми
- лица из руралних средина
- радно способни корисници новчане социјалне помоћи
- дугорочно незапослени (на евиденцији дуже од 12 месеци, а посебно
незапослена лица која траже посао дуже од 18 месеци)
- млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским
породицама,
- жртве породичног насиља
- и остали.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту рада лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи: 200.000,00
динара по лицу, односно 240.000,00 динара за особе са инвалидитетом,
радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе у домском
смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и
жртве породичног насиља, у првој и другој групи ЈЛС.
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, Национaлној служби за запошљавање - Филијала Сремска Митровица - Испостава Инђија,
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној служби за запошљавање - Испостава Инђија или преузети на сајту www.nsz.gov.rs и сајту www.indjija.net.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији, могу се добити
у Филијали Сремска Митровица - Испостава Инђија или преко телефона:
022/638-828, 022/638-833, 022/638-834, Општини Инђија - Агенцији за
економски развој општине Инђија, телефон: 022/-561-322, локал 121 или
на сајтовима www.nsz.gov.rs и www.indjija.net.
Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих
средстава, а најкасније до 30.09.2020. године.

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА ПИРОТА
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем
тексту Национална служба), са пребивалиштем на територији града
Пирота и имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од
250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара за незапослене
особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог
облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва уколико
оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у
обавези је да обавља регистровану делатност на територији града Пирота и по том основу измирује обевезе по основу доприноса за обавезно
социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања
обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико
се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на
субвенцију од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се организационој
јединици Национaлне службе за запошљавање - Филијала Пирот, према месту пребивалишта, непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у организационој јединици Национaлне
службе или Канцеларији за локални економски развој Града Пирота
или преузети са сајта Националне службе - www.nsz.gov.rs и сајта Града
Пирота www.pirot.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа,
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се добити у Националној служби за запошљавање - Филијала Пирот, телефон
010/305-025, контакт особа: Миљан Јонић или у Градској управи Града
Пирота, Канцеларија за локални економски развој, телефон 010/551-231,
контакт особа Ненад Петровић или на сајту Националне службе - www.
nsz.gov.rs и сајту Града Пирота - www.pirot.rs.
Јавни позив је отворен од 13.06.2020. године, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 13.07.2020. године.

Национална служба
за запошљавање

16

| Број 886 | 17.06.2020.

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

Администрација и управа

Администрација и управа
ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ
11050 Београд, Војводе Тозе 31
тел. 011/3045-280
е-mail: czrs@czrs.gov.rs

Центар за разминирање на основу члана
54, члана 63 став 1 тачка 4 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”,
бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка,
64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17 и 95/18) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних
места у државним органима („Сл. гласник РС”,
број 2/19), оглашава

JАВНИ КОНКУРС
I Орган у коме се раднo местo попуњава:
Центар за разминирање, Београд, Војводе Тозе 31
II Раднo местo којe се попуњава:

1. Радно место за подршку изради
пројеката и контроли квалитета
разминирања, млађи саветник, у
својству приправника

Сектор за правне послове и оперативну
подршку, са местом рада у Београду
1 извршилац
Опис послова: Учествује у изради пројеката
и пројектне документације; врши послове прикупљања података за потребе израде пројеката и пројектних задатака; врши обилазак локација и површина за које се израђује пројекат
и учествује у надзору и контроли приликом
реализације пројеката; учествује у увођењу
извођача радова за хуманитарно разминирање у посао на пројектом одређеној локацији;
учествује у изради записника о контроли квалитета разминирања током реализације пројеката и послова хуманитарног разминирања; прикупља податке и учествује у изради извештаја
и анализе о обављеној контроли квалитета разминирања; учествује у ажурирању података у
бази података о површинама на којима се налази или се сумња да се на њима налази касетна
муниција, авионске бомбе-ракете, мине и друга
неексплодирана убојита средства, као и о минираним и разминираним површинама; обавља и
друге послове по налогу помоћника директора.
Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области економске науке или стручне области Геодетско инжењерство
или Електротехничко и рачунарско инжењерство, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање једна година радног искуства у струци или најмање
пет година радног стажа у државним органима;
положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
III Врста радног односа: Радни однос
заснива се на одређено време ради обуке приправника и траје једну годину.
IV Фазе изборног поступка и учешће
кандидата: Изборни поступак спроводи се
из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са
комисијом.
Бесплатна публикација о запошљавању

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни
одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може
да учествује у провери следеће компетенције у
истој или наредној фази.

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

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне
компетенције.
У изборном поступку проверавају се:

VIII Рок за подношење пријава: Рок за
подношење пријава је 8 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

1. Опште функционалне компетенције:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се усмено;
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се
усмено.

IX Пријава на јавни конкурс врши се
на Обрасцу пријаве који је доступан
на интернет презентацији Службе за
управљање кадровима и Центра за
разминирање или у штампаној верзији на писарници Центра за разминирање, Београд, Војводе Тозе 31.

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

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

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом
у достављени доказ не може потпуно да оцени
поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему
кандидата за проверу општих функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Службе за
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
2. Понашајне компетенције за извршилачко
радно место: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка
учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем
психометријских тестова (писано) и интервјуа
базираном на компетенцијама (усмено).
Резултати провере понашајних компетенција
кандидата у једном конкурсном поступку имају
важност трајања у конкурсним поступцима
у Центру за разминирање који се спроводе у
наредне две године од дана спроведене провере.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом
у достављени доказ не може потпуно да оцени
поседовање ове компетенције.
3. Интервју са конкурсном комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на
радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са
комисијом (усмено).
V Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве за јавни конкурс: Центар
за разминирање, Београд, Војводе Тозе 31, са
назнаком „За јавни конкурс“.
VI Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Јелена Крстић, тел.
011/3045-280.

X Докази које прилажу кандидати
који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених; оригинал или оверена
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија
доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са
положеним правосудним испитом уместо доказа
о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту),
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима,
у ком периоду и са којом стручном спремом је
стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским управама.
Напомена: Законом о општем управном
поступку („Службени гласник РС”, број 18/16)
прописано је, између осталог, да су органи у
обавези да по службеној дужности, када је то
непходно за одлучивање у складу са законским
роковима, бесплатно размењују, врше увид,
обрађују и прибављају личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама,
осим ако странка изричито изјави да ће податке
прибавити сама.
17.06.2020. | Број 886 |
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Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима / уверење о положеном
правосудном испиту. Потребно је да кандидат
у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на
који начин жели да се прибаве његови подаци
из службених евиденција.
XI Рок за подношење доказа: Кандидати
који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном
комисијом позивају се да у року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном
поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе
који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење,
писмено се обавештавају да су искључени из
даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Центра за разминирање, Београд, Војводе Тозе
31.
Кандидати који конкуришу у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци
(потврда, решење и други акти из којих се види
на којим пословима, у ком периоду и са којом
стручном спремом је стечено радно искуство),
дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци за радно место на које
конкуришу.
XII Врста радног односа: За сва радна
места радни однос заснива се на одређено време од једне године, за време трајања приправничког стажа.
XIII Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се
спровести почев од 01. јула 2020. године, о чему
ће кандидати бити обавештени писаним путем
на адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција
и понашајних компетенција обавиће се у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија”
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2
(источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом обавиће се у просторијама Центра за разминирање. Кандидати који су успешно прошли
једну фазу изборног поступка обавештавају се
о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе), које наведу у
својим обрасцима пријаве.
Напомене: Као државни службеник на извршилачко радно место, може да се запосли и лице
које нема положен државни стручни испит,
али је дужно да га положи у прописаном року.
Положен државни стручни испит није услов,
нити предност за заснивање радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју је именовао министар државне управе и
локалне самоуправе.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.czrs.gov.rs) и огласној табли Цен-
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тра за разминирање, на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.
rs), на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05 - испрaвка, 83/05 - исправка, 64/07,
67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и
члана 9. Уредбе о интерном и јавном конкурсу
за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, брoj 2/19), Управa за трезор оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ
ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство финансија - Управа за трезор,
Београд, Поп Лукина 7-9
II Радна места која се попуњавају:
ЦЕНТРАЛA БЕОГРАД

1) Књиговођа главне књиге

Одељење за рачуноводствене послове,
Сектор за буџетско рачуноводство и
извештавање, звање референт
1 извршилац
Опис послова: Обавља послове припреме података за књижење и састављања финансијских
извештаја периодичних и завршног рачуна
буџета Републике Србије; обавља унос налога за трансакције које не долазе из система
извршења буџета и система управљања јавним дугом; врши проверу салда на контима и
усаглашавања са аналитикама; води рачуна о
евидентирању трансакција извршења буџета и
стања финансијске и нефинансијске имовине и
обавеза Републике Србије; контролише трансакције евидентирања захтева за прекњижавање; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног,
друштвеног или техничког смера или гимназија,
најмање 2 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9

2) Радно место за евиденције и
контролу јавних плаћања

Одељење за извршавање јавних
плаћања, Сектор за јавна плаћања и
фискалну статистику, звање референт
1 извршилац
Опис послова: Прати и контролише податке
о извршеним плаћањима на терет и у корист
консолидованог рачуна трезора и осталих рачуна који се воде у Управи; контролише и усаглашава стања обрачунских рачуна и других
рачуна који се воде у Управи; прати исправност дневног биланса и главне књиге платног промета Управе за трезор и ЕПС; решава
рекламације обједињене наплате регистрације

возила; сарађује са унутрашњим јединицама
Управе, банкама, Пореском управом и Народном банком Србије и локалним самоуправама у циљу отклањања утврђених неслагања у
извршавању налога у платном промету у систему јавних плаћања; извршава, у складу са
одговарајућим захтевима, налоге за пласирање
средстава буџетских корисника и ЕПС-а у банке
и води одговарајуће евиденције; прати и стара
се о благовременом и исправном администрирању налога за финансијске подстицаје; води
прописане евиденције; обавља техничко-административне послове; обавља и друге послове
по непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног,
друштвеног или техничког смера или гимназија,
најмање 2 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9

3) Радно место за инструктажу,
контролу и анализу платног промета
у оквиру консолидованог рачуна
трезора
Одсек за контролу пословних
процедура, Сектор за нормативне и
правне послове и контролу пословних
процедура, звање виши саветник
1 извршилац

Опис послова: Обавља најсложеније посредне
и непосредне контроле унутрашњих јединица
Управе у примени прописа из делокруга рада
обављањa платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора; обавља инструктажу послова које контролише; израђује
упутства ради примене јединствених поступака у обављању послова; израђује извештаје и
информације о извршеним контролама; анализира резултате извршених контрола и предлаже налоге и мере за отклањање утврђених
неправилности у раду унутрашњих јединица;
врши накнадну контролу извршења предлога налога и мера; сарађује са руководиоцима
унутрашњих јединица Управе; даје предлоге и
учествује у изради аката за унапређење система интерних контрола (активности са циљем
побољшања управљања ризицима и увећавања
вероватноће постизања постављених циљева);
обавља и друге послове по налогу непосредног
руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких,
природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 7
година радног искуства у струци; као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9
ФИЛИЈАЛA СТАРИ ГРАД

4) Радно место за подршку
корисницима, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља документовану процедуру на одржавању и имплементацији стандардизованог системског, апликативног и
продукционог софтвера на радним станицама
корисника; проверава исправност инсталирања
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оперативног система и апликативних пакета,
испоручену потребну документацију и правилно
подешавање стандардних параметара код пријема нових радних станица; обавља софтверско
повезивање локалног и мрежног штампача на
радне станице; обавља кратке обуке корисника
код увођења нових апликација; припрема материјале за тестирања, обавља тестирања и контролише резултате тестирања нових пројеката;
врши пријем и обраду захтева за електронско
достављање извода; стара се о одржавању
базе података и благовременој обради и изради извештаја који се достављају крајњим корисницима према прописаним роковима; обавља
отварање и гашење шифара, врши пријем и експедицију поште, води електронску писарницу и
кадровске евиденције; обавља и друге послове
по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног,
друштвеног или техничког смера или гимназија,
најмање 2 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Обилићев венац 9-11

5) Радно место за јавна плаћања
Одељење за јавна плаћања, звање
саветник
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове везане за примену система рачуна и прати податке о извршеном платном промету; координира послове
на прикупљању података из области регистра
и обраде личних примања за кориснике јавних средстава; врши контролу безготовинских
налога које су испоставили корисници јавних
средстава; врши послове девизних плаћања;
спроводи поступак за исправке грешака у платном промету; врши контролу пријема и обраде
захтева за упис у регистре, као и пријем и обраду захтева за остваривање права на субвенције
и друге финансијске подстицаје; издаје решења
и потврде из регистра; прикупља податке о
хартијама од вредности и контролише наплату
тарифе за регистрацију менице и реализацију
менице кроз платни промет; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких,
природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 3
године радног искуства у струци; као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Обилићев венац 9-11

6) Радно место за послове платних
услуга
Одељење за јавна плаћања, звање
референт
3 извршиоца

Опис послова: Обавља требовање, пријем и
предају новца између благајне и трезора;врши
пријем и контролу готовинских налога, прима
уплате у готовини, чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима;
обавља замену похабаних новчаница, замену
новца, врши прераду новчаница и контролише
стање готовине исказане у обрачуну дневне
Бесплатна публикација о запошљавању

благајне; сачињава захтев за предају односно
требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља пријем, контролу (формална и
рачунска) и обраду налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава;
обавља оверу примљених налога, води књигу
аманета и друге потребне евиденције; врши
пријем и обраду захтева за упис, обнову или
брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје и издаје
потврде о упису и статусу у регистру; обавља
унос података са изворне документације, решава спорне случајеве код уочених недостатака у
свим фазама рада на припреми података и по
потреби решава рекламације; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног,
друштвеног или техничког смера или гимназија;
најмање 2 године радног искуства у струци,
положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Обилићев венац 9-11

7) Радно место за послове буџетских
евиденција и фискалне статистике
Одељење за фискалну статистику,
звање сарадник
1 извршилац

Опис послова: Контролише примену упутства о
уплати, распореду јавних прихода и примања;
врши повраћај јавних прихода по захтеву
надлежних органа и поступа по рекламацијама
банака за исправку грешака у платном промету
приликом уплате јавних прихода; обавља контролу поднете документације за упис, промену
и брисање из регистра и поднете документације за отварање, промену и укидање подрачуна корисника јавних средстава; врши контролу
и исправку завршних рачуна; обавља рачунску
и логичку контролу података из образаца П/Р
локалних самоуправа и отклања уочене пропусте; врши усаглашавање Извештаја Т-Трезор са јединицама локалне власти и филијала
Републичког фонда за здравствено осигурање;
издаје налоге за ванредна пражњења рачуна за уплату јавних прихода у корист рачуна
Републике, јединица локалних власти и организација за обавезно социјално осигурање, по
захтеву надлежних органа; доставља податке о апропријацијама локалних самоуправа за
потребе принудне наплате и обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких,
природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама
у трајању до три године; положен државни
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и компетенције потребне за
рад на радном месту.
Место рада: Београд, Обилићев венац 9-11
ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД

8) Радно место за јавна плаћања

Одељење за јавна плаћања и фискалну
статистику, звање саветник
1 извршилац
Опис послова: Обавља послове везане за примену система рачуна и прати податке о извршеном платном промету; координира послове
на прикупљању података из области регистра
и обраде личних примања за кориснике јавних средстава; врши контролу безготовинских

налога које су испоставили корисници јавних
средстава; врши послове девизних плаћања;
спроводи поступак за исправке грешака у платном промету; врши контролу пријема и обраде
захтева за упис у регистре, као и пријем и обраду захтева за остваривање права на субвенције
и друге финансијске подстицаје; издаје решења
и потврде из регистра; прикупља податке о
хартијама од вредности и контролише наплату
тарифе за регистрацију менице и реализацију
менице кроз платни промет; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких,
природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
најмање 3 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Тошин бунар 159
ФИЛИЈАЛА ВОЖДОВАЦ

9) Радно место за послове
платних услуга

Одељење за јавна плаћања и фискалну
статистику, звање референт
1 извршилац
Опис послова: Обавља требовање, пријем и
предају новца између благајне и трезора;врши
пријем и контролу готовинских налога, прима
уплате у готовини, чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима;
обавља замену похабаних новчаница, замену
новца, врши прераду новчаница и контролише
стање готовине исказане у обрачуну дневне
благајне; сачињава захтев за предају односно
требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља пријем, контролу (формална и
рачунска) и обраду налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава;
обавља оверу примљених налога, води књигу
аманета и друге потребне евиденције; врши
пријем и обраду захтева за упис, обнову или
брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје и издаје
потврде о упису и статусу у регистру; обавља
унос података са изворне документације, решава спорне случајеве код уочених недостатака у
свим фазама рада на припреми података и по
потреби решава рекламације; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног,
друштвеног или техничког смера или гимназија,
најмање 2 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Устаничка 130

10) Радно место за послове
платних услуга

Експозитура Сопот, звање референт
1 извршилац
Опис послова: Обавља требовање, пријем и
предају новца између благајне и трезора; врши
пријем и контролу готовинских налога, прима
уплате у готовини, чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима;
обавља замену похабаних новчаница, замену
новца, врши прераду новчаница и контролише
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стање готовине исказане у обрачуну дневне
благајне; сачињава захтев за предају односно
требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља пријем, контролу (формална и
рачунска) и обраду налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава;
обавља оверу примљених налога, води књигу
аманета и друге потребне евиденције; врши
пријем и обраду захтева за упис, обнову или
брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје и издаје
потврде о упису и статусу у регистру; обавља
унос података са изворне документације, решава спорне случајеве код уочених недостатака у
свим фазама рада на припреми података и по
потреби решава рекламације; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног,
друштвеног или техничког смера или гимназија,
најмање 2 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Сопот, Кнеза Милоша 52e
ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО

11) Радно место за послове
буџетских евиденција и фискалне
статистике
Експозитура Љиг, звање сарадник
1 извршилац

Опис послова: Контролише примену упутства о
уплати, распореду јавних прихода и примања;
врши повраћај јавних прихода по захтеву
надлежних органа и поступа по рекламацијама
банака за исправку грешака у платном промету
приликом уплате јавних прихода; обавља контролу поднете документације за упис, промену
и брисање из регистра и поднете документације за отварање, промену и укидање подрачуна корисника јавних средстава; врши контролу
и исправку завршних рачуна; обавља рачунску
и логичку контролу података из образаца П/Р
локалних самоуправа и отклања уочене пропусте; врши усаглашавање Извештаја Т-Трезор са јединицама локалне власти и филијала
Републичког фонда за здравствено осигурање;
издаје налоге за ванредна пражњења рачуна за уплату јавних прихода у корист рачуна
Републике, јединица локалних власти и организација за обавезно социјално осигурање, по
захтеву надлежних органа; доставља податке о апропријацијама локалних самоуправа за
потребе принудне наплате и обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од
180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3
године радног искуства у струци; као и компетенције потребне за рад на радном месту.

врши повраћај јавних прихода по захтеву
надлежних органа и поступа по рекламацијама
банака за исправку грешака у платном промету
приликом уплате јавних прихода; обавља контролу поднете документације за упис, промену
и брисање из регистра и поднете документације за отварање, промену и укидање подрачуна корисника јавних средстава; врши контролу
и исправку завршних рачуна; обавља рачунску
и логичку контролу података из образаца П/Р
локалних самоуправа и отклања уочене пропусте; врши усаглашавање Извештаја Т-Трезор са јединицама локалне власти и филијала
Републичког фонда за здравствено осигурање;
издаје налоге за ванредна пражњења рачуна за уплату јавних прихода у корист рачуна
Републике, јединица локалних власти и организација за обавезно социјално осигурање, по
захтеву надлежних органа; доставља податке о апропријацијама локалних самоуправа за
потребе принудне наплате и обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.

пријем и контролу готовинских налога, прима
уплате у готовини, чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима;
обавља замену похабаних новчаница, замену
новца, врши прераду новчаница и контролише
стање готовине исказане у обрачуну дневне
благајне; сачињава захтев за предају односно
требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља пријем, контролу (формална и
рачунска) и обраду налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава;
обавља оверу примљених налога, води књигу
аманета и друге потребне евиденције; врши
пријем и обраду захтева за упис, обнову или
брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје и издаје
потврде о упису и статусу у регистру; обавља
унос података са изворне документације, решава спорне случајеве код уочених недостатака у
свим фазама рада на припреми података и по
потреби решава рекламације; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких,
природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама
у трајању до три године; положен државни
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и компетенције потребне за
рад на радном месту.

Услови: средње образовање природног,
друштвеног или техничког смера или гимназија,
најмање 2 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Сурдулица, Томе Ивановића 4
ФИЛИЈАЛА ЈАГОДИНА

13) Радно место за подршку
корисницима, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља документовану процедуру на одржавању и имплементацији стандардизованог системског, апликативног и
продукционог софтвера на радним станицама
корисника; проверава исправност инсталирања
оперативног система и апликативних пакета,
испоручену потребну документацију и правилно
подешавање стандардних параметара код пријема нових радних станица; обавља софтверско
повезивање локалног и мрежног штампача на
радне станице; обавља кратке обуке корисника
код увођења нових апликација; припрема материјале за тестирања, обавља тестирања и контролише резултате тестирања нових пројеката;
врши пријем и обраду захтева за електронско
достављање извода; стара се о одржавању
базе података и благовременој обради и изради извештаја који се достављају крајњим корисницима према прописаним роковима; обавља
отварање и гашење шифара, врши пријем и експедицију поште, води електронску писарницу и
кадровске евиденције; обавља и друге послове
по налогу непосредног руководиоца.

Место рада: Љиг, Војводе Мишића 12

Услови: средње образовање природног,
друштвеног или техничког смера или гимназија,
најмање 2 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.

ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ

Место рада: Јагодина, Сквер народне омладине 3

12) Радно место за послове
буџетских евиденција и фискалне
статистике

14) Радно место за послове
платних услуга

Експозитура Сурдулица, звање сарадник
1 извршилац

Одељење за јавна плаћања и фискалну
статистику, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Контролише примену упутства о
уплати, распореду јавних прихода и примања;

Опис послова: Обавља требовање, пријем и
предају новца између благајне и трезора; врши
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Место рада: Јагодина, Сквер народне омладине 3

15) Радно место за послове
платних услуга

Експозитура Рековац, звање референт
1 извршилац
Опис послова: Обавља требовање, пријем и
предају новца између благајне и трезора;врши
пријем и контролу готовинских налога, прима
уплате у готовини, чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима;
обавља замену похабаних новчаница, замену
новца, врши прераду новчаница и контролише
стање готовине исказане у обрачуну дневне
благајне; сачињава захтев за предају односно
требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља пријем, контролу (формална и
рачунска) и обраду налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава;
обавља оверу примљених налога, води књигу
аманета и друге потребне евиденције; врши
пријем и обраду захтева за упис, обнову или
брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје и издаје
потврде о упису и статусу у регистру; обавља
унос података са изворне документације, решава спорне случајеве код уочених недостатака у
свим фазама рада на припреми података и по
потреби решава рекламације; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног,
друштвеног или техничког смера или гимназија,
најмање 2 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Рековац, Краља Петра Првог 38
ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ

16) Радно место за послове
платних услуга

Експозитура Баточина, звање референт
1 извршилац
Опис послова: Обавља требовање, пријем и
предају новца између благајне и трезора;врши
пријем и контролу готовинских налога, прима
уплате у готовини, чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима;
обавља замену похабаних новчаница, замену
новца, врши прераду новчаница и контролише
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стање готовине исказане у обрачуну дневне
благајне; сачињава захтев за предају односно
требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља пријем, контролу (формална и
рачунска) и обраду налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава;
обавља оверу примљених налога, води књигу
аманета и друге потребне евиденције; врши
пријем и обраду захтева за упис, обнову или
брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје и издаје
потврде о упису и статусу у регистру; обавља
унос података са изворне документације, решава спорне случајеве код уочених недостатака у
свим фазама рада на припреми података и по
потреби решава рекламације; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног,
друштвеног или техничког смера или гимназија,
најмање 2 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Баточина, Краља Петра Првог 64

17) Радно место за послове
платних услуга

Експозитура Топола, звање референт
1 извршилац
Опис послова: Обавља требовање, пријем и
предају новца између благајне и трезора;врши
пријем и контролу готовинских налога, прима
уплате у готовини, чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима;
обавља замену похабаних новчаница, замену
новца, врши прераду новчаница и контролише
стање готовине исказане у обрачуну дневне
благајне; сачињава захтев за предају односно
требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља пријем, контролу (формална и
рачунска) и обраду налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава;
обавља оверу примљених налога, води књигу
аманета и друге потребне евиденције; врши
пријем и обраду захтева за упис, обнову или
брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје и издаје
потврде о упису и статусу у регистру; обавља
унос података са изворне документације, решава спорне случајеве код уочених недостатака у
свим фазама рада на припреми података и по
потреби решава рекламације; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног,
друштвеног или техничког смера или гимназија,
најмање 2 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Топола, Краља Александра 7
ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО

18) Радно место за послове
платних услуга
Одсек за јавна плаћања,
звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и
предају новца између благајне и трезора;врши
пријем и контролу готовинских налога, прима
уплате у готовини, чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима;
обавља замену похабаних новчаница, замену
новца, врши прераду новчаница и контролише
стање готовине исказане у обрачуну дневне
благајне; сачињава захтев за предају односно
требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља пријем, контролу (формална и
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рачунска) и обраду налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава;
обавља оверу примљених налога, води књигу
аманета и друге потребне евиденције; врши
пријем и обраду захтева за упис, обнову или
брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје и издаје
потврде о упису и статусу у регистру; обавља
унос података са изворне документације, решава спорне случајеве код уочених недостатака у
свим фазама рада на припреми података и по
потреби решава рекламације; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног,
друштвеног или техничког смера или гимназија,
најмање 2 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Краљево, Цара Душана 41
ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ

19) Радно место за послове
буџетских евиденција и фискалне
статистике
Експозитура Брус, звање сарадник
1 извршилац

Опис послова: Контролише примену упутства о
уплати, распореду јавних прихода и примања;
врши повраћај јавних прихода по захтеву
надлежних органа и поступа по рекламацијама
банака за исправку грешака у платном промету
приликом уплате јавних прихода; обавља контролу поднете документације за упис, промену
и брисање из регистра и поднете документације за отварање, промену и укидање подрачуна корисника јавних средстава; врши контролу
и исправку завршних рачуна; обавља рачунску
и логичку контролу података из образаца П/Р
локалних самоуправа и отклања уочене пропусте; врши усаглашавање Извештаја Т-Трезор са јединицама локалне власти и филијала
Републичког фонда за здравствено осигурање;
издаје налоге за ванредна пражњења рачуна за уплату јавних прихода у корист рачуна
Републике, јединица локалних власти и организација за обавезно социјално осигурање, по
захтеву надлежних органа; доставља податке о апропријацијама локалних самоуправа за
потребе принудне наплате и обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких,
природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама
у трајању до три године; положен државни
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и компетенције потребне за
рад на радном месту.
Место рада: Брус, Краља Петра Првог 70

20) Радно место за послове
буџетских евиденција и фискалне
статистике

експозитура Варварин, звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Контролише примену упутства о
уплати, распореду јавних прихода и примања;
врши повраћај јавних прихода по захтеву
надлежних органа и поступа по рекламацијама
банака за исправку грешака у платном промету
приликом уплате јавних прихода; обавља контролу поднете документације за упис, промену
и брисање из регистра и поднете документа-

ције за отварање, промену и укидање подрачуна корисника јавних средстава; врши контролу
и исправку завршних рачуна; обавља рачунску
и логичку контролу података из образаца П/Р
локалних самоуправа и отклања уочене пропусте; врши усаглашавање Извештаја Т-Трезор са јединицама локалне власти и филијала
Републичког фонда за здравствено осигурање;
издаје налоге за ванредна пражњења рачуна за уплату јавних прихода у корист рачуна
Републике, јединица локалних власти и организација за обавезно социјално осигурање, по
захтеву надлежних органа; доставља податке о апропријацијама локалних самоуправа за
потребе принудне наплате и обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких,
природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама
у трајању до три године; положен државни
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и компетенције потребне за
рад на радном месту.
Место рада: Варварин, Марина Мариновића 87
ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ

21) Радно место за послове
платних услуга

Експозитура Бојник, звање референт
1 извршилац
Опис послова: Обавља требовање, пријем и
предају новца између благајне и трезора;врши
пријем и контролу готовинских налога, прима
уплате у готовини, чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима;
обавља замену похабаних новчаница, замену
новца, врши прераду новчаница и контролише
стање готовине исказане у обрачуну дневне
благајне; сачињава захтев за предају односно
требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља пријем, контролу (формална и
рачунска) и обраду налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава;
обавља оверу примљених налога, води књигу
аманета и друге потребне евиденције; врши
пријем и обраду захтева за упис, обнову или
брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје и издаје
потврде о упису и статусу у регистру; обавља
унос података са изворне документације, решава спорне случајеве код уочених недостатака у
свим фазама рада на припреми података и по
потреби решава рекламације; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног,
друштвеног или техничког смера или гимназија,
најмање 2 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Бојник, Трг слободе 3

22) Радно место за послове
платних услуга

Експозитура Лебане, звање референт
1 извршилац
Опис послова: Обавља требовање, пријем и
предају новца између благајне и трезора; врши
пријем и контролу готовинских налога, прима
уплате у готовини, чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима;
обавља замену похабаних новчаница, замену
новца, врши прераду новчаница и контролише
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стање готовине исказане у обрачуну дневне
благајне; сачињава захтев за предају односно
требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља пријем, контролу (формална и
рачунска) и обраду налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава;
обавља оверу примљених налога, води књигу
аманета и друге потребне евиденције; врши
пријем и обраду захтева за упис, обнову или
брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје и издаје
потврде о упису и статусу у регистру; обавља
унос података са изворне документације, решава спорне случајеве код уочених недостатака у
свим фазама рада на припреми података и по
потреби решава рекламације; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног,
друштвеног или техничког смера или гимназија,
најмање 2 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Лебане, Косте Стаменковића 1
ФИЛИЈАЛА ЛОЗНИЦА

23) Радно место за послове
буџетских евиденција и фискалне
статистике

Одељење за јавна плаћања и фискалну
статистику, звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Контролише примену упутства о
уплати, распореду јавних прихода и примања;
врши повраћај јавних прихода по захтеву
надлежних органа и поступа по рекламацијама
банака за исправку грешака у платном промету
приликом уплате јавних прихода; обавља контролу поднете документације за упис, промену
и брисање из регистра и поднете документације за отварање, промену и укидање подрачуна корисника јавних средстава; врши контролу
и исправку завршних рачуна; обавља рачунску
и логичку контролу података из образаца П/Р
локалних самоуправа и отклања уочене пропусте; врши усаглашавање Извештаја Т-Трезор са јединицама локалне власти и филијала
Републичког фонда за здравствено осигурање;
издаје налоге за ванредна пражњења рачуна за уплату јавних прихода у корист рачуна
Републике, јединица локалних власти и организација за обавезно социјално осигурање, по
захтеву надлежних органа; доставља податке о апропријацијама локалних самоуправа за
потребе принудне наплате и обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких,
природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама
у трајању до три године; положен државни
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и компетенције потребне за
рад на радном месту.
Место рада: Лозница, Трг Јована Цвијића 11

24) Радно место за послове
платних услуга
Експозитура Мали Зворник,
звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и
предају новца између благајне и трезора;врши
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пријем и контролу готовинских налога, прима
уплате у готовини, чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима;
обавља замену похабаних новчаница, замену
новца, врши прераду новчаница и контролише
стање готовине исказане у обрачуну дневне
благајне; сачињава захтев за предају односно
требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља пријем, контролу (формална и
рачунска) и обраду налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава;
обавља оверу примљених налога, води књигу
аманета и друге потребне евиденције; врши
пријем и обраду захтева за упис, обнову или
брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје и издаје
потврде о упису и статусу у регистру; обавља
унос података са изворне документације, решава спорне случајеве код уочених недостатака у
свим фазама рада на припреми података и по
потреби решава рекламације; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног,
друштвеног или техничког смера или гимназија,
најмање 2 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Мали Зворник, Краља Петра Првог 26
ФИЛИЈАЛА НИШ

25) Радно место за подршку
корисницима, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља документовану процедуру на одржавању и имплементацији стандардизованог системског, апликативног и
продукционог софтвера на радним станицама
корисника; проверава исправност инсталирања
оперативног система и апликативних пакета,
испоручену потребну документацију и правилно подешавање стандардних параметара код
пријема нових радних станица; обавља софтверско повезивање локалног и мрежног штампача на радне станице; обавља кратке обуке
корисника код увођења нових апликација;
припрема материјале за тестирања, обавља
тестирања и контролише резултате тестирања
нових пројеката; врши пријем и обраду захтева за електронско достављање извода; стара
се о одржавању базе података и благовременој
обради и изради извештаја који се достављају
крајњим корисницима према прописаним роковима; обавља отварање и гашење шифара,
врши пријем и експедицију поште, води електронску писарницу и кадровске евиденције;
обавља и друге послове по налогу непосредног
руководиоца.
Услови: средње образовање природног,
друштвеног или техничког смера или гимназија,
најмање 2 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Ниш, Милојка Лешјанина 19

26) Радно место за послове
платних услуга

Одељење за јавна плаћања и фискалну
статистику, звање референт
1 извршилац
Опис послова: Обавља требовање, пријем и
предају новца између благајне и трезора;врши
пријем и контролу готовинских налога, прима
уплате у готовини, чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима;
обавља замену похабаних новчаница, замену
новца, врши прераду новчаница и контролише

стање готовине исказане у обрачуну дневне
благајне; сачињава захтев за предају односно
требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља пријем, контролу (формална и
рачунска) и обраду налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава;
обавља оверу примљених налога, води књигу
аманета и друге потребне евиденције; врши
пријем и обраду захтева за упис, обнову или
брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје и издаје
потврде о упису и статусу у регистру; обавља
унос података са изворне документације, решава спорне случајеве код уочених недостатака у
свим фазама рада на припреми података и по
потреби решава рекламације; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног,
друштвеног или техничког смера или гимназија,
најмање 2 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Ниш, Милојка Лешјанина 19

27) Радно место за послове
буџетских евиденција и фискалне
статистике
Експозитура Алексинац,
звање сарадник
1 извршилац

Опис послова: Контролише примену упутства о
уплати, распореду јавних прихода и примања;
врши повраћај јавних прихода по захтеву
надлежних органа и поступа по рекламацијама
банака за исправку грешака у платном промету
приликом уплате јавних прихода; обавља контролу поднете документације за упис, промену
и брисање из регистра и поднете документације за отварање, промену и укидање подрачуна корисника јавних средстава; врши контролу
и исправку завршних рачуна; обавља рачунску
и логичку контролу података из образаца П/Р
локалних самоуправа и отклања уочене пропусте; врши усаглашавање Извештаја Т-Трезор са јединицама локалне власти и филијала
Републичког фонда за здравствено осигурање;
издаје налоге за ванредна пражњења рачуна за уплату јавних прихода у корист рачуна
Републике, јединица локалних власти и организација за обавезно социјално осигурање, по
захтеву надлежних органа; доставља податке о апропријацијама локалних самоуправа за
потребе принудне наплате и обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких,
природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама
у трајању до три године; положен државни
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и компетенције потребне за
рад на радном месту.
Место рада: Алексинац, Момчила Поповића 45
ФИЛИЈАЛА ПИРОТ

28) Радно место за подршку
корисницима, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља документовану процедуру на одржавању и имплементацији стандардизованог системског, апликативног и
продукционог софтвера на радним станицама
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корисника; проверава исправност инсталирања
оперативног система и апликативних пакета,
испоручену потребну документацију и правилно подешавање стандардних параметара код
пријема нових радних станица; обавља софтверско повезивање локалног и мрежног штампача на радне станице; обавља кратке обуке
корисника код увођења нових апликација;
припрема материјале за тестирања, обавља
тестирања и контролише резултате тестирања
нових пројеката; врши пријем и обраду захтева за електронско достављање извода; стара
се о одржавању базе података и благовременој
обради и изради извештаја који се достављају
крајњим корисницима према прописаним роковима; обавља отварање и гашење шифара,
врши пријем и експедицију поште, води електронску писарницу и кадровске евиденције;
обавља и друге послове по налогу непосредног
руководиоца.
Услови: средње образовање природног,
друштвеног или техничког смера или гимназија,
најмање 2 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Пирот, Српских владара 87
ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ

29) Радно место за подршку
корисницима, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља документовану процедуру на одржавању и имплементацији стандардизованог системског, апликативног и
продукционог софтвера на радним станицама
корисника; проверава исправност инсталирања
оперативног система и апликативних пакета,
испоручену потребну документацију и правилно подешавање стандардних параметара код
пријема нових радних станица; обавља софтверско повезивање локалног и мрежног штампача на радне станице; обавља кратке обуке
корисника код увођења нових апликација;
припрема материјале за тестирања, обавља
тестирања и контролише резултате тестирања
нових пројеката; врши пријем и обраду захтева за електронско достављање извода; стара
се о одржавању базе података и благовременој
обради и изради извештаја који се достављају
крајњим корисницима према прописаним роковима; обавља отварање и гашење шифара,
врши пријем и експедицију поште, води електронску писарницу и кадровске евиденције;
обавља и друге послове по налогу непосредног
руководиоца.
Услови: средње образовање природног,
друштвеног или техничког смера или гимназија,
најмање 2 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Пожаревац, Стари корзо 49

30) Радно место шеф експозитуре

Експозитура Жабари, звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Руководи, организује, планира, усмерава, координира, даје стручна упутства и надзире рад запослених у експозитури;
обавља контролу исправности налога и других
докумената; издаје потврде за чије издавање
је овлашћен; води евиденције прописане упутствима и сачињава записник о повреди прописа и предузима друге мере; прати, контролише
и стара се о законитом раду експозитуре; врши
пријем и обраду захтева за упис, обнову или
Бесплатна публикација о запошљавању

брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје; контролише унос података са изворне документације,
решава спорне случајеве код уочених недостатака у свим фазама рада на припреми података и
по потреби решава рекламације; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких,
природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама
у трајању до три године; положен државни
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и компетенције потребне за
рад на радном месту.
Место рада: Жабари, Кнеза Милоша 74
ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО

31) Радно место за послове
платних услуга
Одсек за јавна плаћања,
звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и
предају новца између благајне и трезора;врши
пријем и контролу готовинских налога, прима
уплате у готовини, чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима;
обавља замену похабаних новчаница, замену
новца, врши прераду новчаница и контролише
стање готовине исказане у обрачуну дневне
благајне; сачињава захтев за предају односно
требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља пријем, контролу (формална и
рачунска) и обраду налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава;
обавља оверу примљених налога, води књигу
аманета и друге потребне евиденције; врши
пријем и обраду захтева за упис, обнову или
брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје и издаје
потврде о упису и статусу у регистру; обавља
унос података са изворне документације, решава спорне случајеве код уочених недостатака у
свим фазама рада на припреми података и по
потреби решава рекламације; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног,
друштвеног или техничког смера или гимназија,
најмање 2 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Смедерево, Његошева 8

32) Радно место за вођење и
контролу буџетских евиденција
Одсек за фискалну статистику,
звање референт
1 извршилац

Опис послова: Врши контролу исправности
документације и прописаних буџетских евиденција; врши повраћај јавних прихода по захтеву
надлежних органа; обавља пријем и контролу
поднете документације за упис, промену и брисање из регистра; обавља пријем и контролу
поднете документације за отварање, промену
и укидање подрачуна корисника јавних средстава; издаје потврде о отвореном подрачуну,
стању на подрачуну, кумулативном промету
и дневном стању за кориснике јавних средстава, укидању подрачуна и друге потврде на
захтев корисника; врши контролу и исправку

завршних рачуна; обавља наплату тарифе при
гашењу подрачуна корисника јавних средстава, доставља податке у вези са непрепознатом
наплаћеном тарифом и опомене о ненаплаћеној тарифи корисницима јавних средстава; прима захтеве за отварање и гашење шифара за
пројекат РИНО и Регистар запослених; обавља
и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног,
друштвеног или техничког смера или гимназија,
најмање 2 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Смедерево, Његошева 8
ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ

33) Радно место за послове
буџетских евиденција и фискалне
статистике
Одсек за јавна плаћања и фискалну
статистику, звање сарадник
1 извршилац

Опис послова: Контролише примену упутства о
уплати, распореду јавних прихода и примања;
врши повраћај јавних прихода по захтеву
надлежних органа и поступа по рекламацијама
банака за исправку грешака у платном промету
приликом уплате јавних прихода; обавља контролу поднете документације за упис, промену
и брисање из регистра и поднете документације за отварање, промену и укидање подрачуна корисника јавних средстава; врши контролу
и исправку завршних рачуна; обавља рачунску
и логичку контролу података из образаца П/Р
локалних самоуправа и отклања уочене пропусте; врши усаглашавање Извештаја Т-Трезор са јединицама локалне власти и филијала
Републичког фонда за здравствено осигурање;
издаје налоге за ванредна пражњења рачуна за уплату јавних прихода у корист рачуна
Републике, јединица локалних власти и организација за обавезно социјално осигурање, по
захтеву надлежних органа; доставља податке о апропријацијама локалних самоуправа за
потребе принудне наплате и обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких,
природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама
у трајању до три године; положен државни
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и компетенције потребне за
рад на радном месту.
Место рада: Ужице, Трг партизана 8
ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ

34) Радно место за подршку
корисницима, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља документовану процедуру на одржавању и имплементацији стандардизованог системског, апликативног и
продукционог софтвера на радним станицама
корисника; проверава исправност инсталирања
оперативног система и апликативних пакета,
испоручену потребну документацију и правилно
подешавање стандардних параметара код пријема нових радних станица; обавља софтверско
повезивање локалног и мрежног штампача на
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радне станице; обавља кратке обуке корисника
код увођења нових апликација; припрема материјале за тестирања, обавља тестирања и контролише резултате тестирања нових пројеката;
врши пријем и обраду захтева за електронско
достављање извода; стара се о одржавању
базе података и благовременој обради и изради
извештаја који се достављају крајњим корисницима према прописаним роковима; обавља
отварање и гашење шифара, врши пријем и експедицију поште, води електронску писарницу и
кадровске евиденције; обавља и друге послове
по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног,
друштвеног или техничког смера или гимназија,
најмање 2 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Шабац, Карађорђева 2

35) Радно место за послове
платних услуга

Одсек за јавна плаћања и фискалну
статистику, звање референт
1 извршилац
Опис послова: Обавља требовање, пријем и
предају новца између благајне и трезора;врши
пријем и контролу готовинских налога, прима
уплате у готовини, чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима;
обавља замену похабаних новчаница, замену
новца, врши прераду новчаница и контролише
стање готовине исказане у обрачуну дневне
благајне; сачињава захтев за предају односно
требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља пријем, контролу (формална и
рачунска) и обраду налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава;
обавља оверу примљених налога, води књигу
аманета и друге потребне евиденције; врши
пријем и обраду захтева за упис, обнову или
брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје и издаје
потврде о упису и статусу у регистру; обавља
унос података са изворне документације, решава спорне случајеве код уочених недостатака у
свим фазама рада на припреми података и по
потреби решава рекламације; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног,
друштвеног или техничког смера или гимназија,
најмање 2 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Шабац, Карађорђева 2
ФИЛИЈАЛА ВРШАЦ

36) Радно место за послове
буџетских евиденција и фискалне
статистике, звање сарадник
1 извршилац

Опис послова: Контролише примену упутства о
уплати, распореду јавних прихода и примања;
врши повраћај јавних прихода по захтеву
надлежних органа и поступа по рекламацијама
банака за исправку грешака у платном промету
приликом уплате јавних прихода; обавља контролу поднете документације за упис, промену
и брисање из регистра и поднете документације за отварање, промену и укидање подрачуна корисника јавних средстава; врши контролу
и исправку завршних рачуна; обавља рачунску
и логичку контролу података из образаца П/Р
локалних самоуправа и отклања уочене пропусте; врши усаглашавање Извештаја Т-Тре-
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зор са јединицама локалне власти и филијала
Републичког фонда за здравствено осигурање;
издаје налоге за ванредна пражњења рачуна за уплату јавних прихода у корист рачуна
Републике, јединица локалних власти и организација за обавезно социјално осигурање, по
захтеву надлежних органа; доставља податке о апропријацијама локалних самоуправа за
потребе принудне наплате и обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких,
природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама
у трајању до три године; положен државни
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и компетенције потребне за
рад на радном месту.
Место рада: Вршац, Феликса Милекера 17
ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН

37) Радно место шеф експозитуре

Експозитура Житиште, звање сарадник
1 извршилац
Опис послова: Руководи, организује, планира, усмерава, координира, даје стручна упутства и надзире рад запослених у експозитури;
обавља контролу исправности налога и других
докумената; издаје потврде за чије издавање
је овлашћен; води евиденције прописане упутствима и сачињава записник о повреди прописа
и предузима друге мере; прати, контролише и
стара се о законитом раду експозитуре; врши
пријем и обраду захтева за упис, обнову или
брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје; контролише унос података са изворне документације,
решава спорне случајеве код уочених недостатака у свим фазама рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља
и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких,
природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама
у трајању до три године; положен државни
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и компетенције потребне за
рад на радном месту.
Место рада: Житиште, Цара Душана 15
ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА

38) Радно место за послове
платних услуга
Експозитура Бачка Топола,
звање референт
2 извршиоца

Опис послова: Обавља требовање, пријем и
предају новца између благајне и трезора;врши
пријем и контролу готовинских налога, прима
уплате у готовини, чековима и платним картицама и врши исплате готовине клијентима;
обавља замену похабаних новчаница, замену
новца, врши прераду новчаница и контролише
стање готовине исказане у обрачуну дневне
благајне; сачињава захтев за предају односно
требовање новца и врши сва потребна књи-

жења; обавља пријем, контролу (формална и
рачунска) и обраду налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава;
обавља оверу примљених налога, води књигу
аманета и друге потребне евиденције; врши
пријем и обраду захтева за упис, обнову или
брисање из регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје и издаје
потврде о упису и статусу у регистру; обавља
унос података са изворне документације, решава спорне случајеве код уочених недостатака у
свим фазама рада на припреми података и по
потреби решава рекламације; обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: средње образовање природног,
друштвеног или техничког смера или гимназија,
најмање 2 године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Бачка Топола, Маршала Тита 48б
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне
компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом. Кандидатима који учествују у
изборном поступку прво се проверавају опште
функционалне компетенције.
У изборном поступку за сва извршилачка радна
места проверавају се:
Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се
путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”, ако
поседујете важећи сертификат, потврду или
други одговарајући доказ о познавању рада на
рачунару и желите да на основу њега будете
ослобођени тестирања компетенције - дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни
образац (уредно и у потпуности попуњен у делу
*Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у
оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне
провере.
Информације o материјалимa за припрему
кандидата за проверу општих функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Службе за
управљање кадровима, http://www.suk.gov.rs/.
IV Провера посебних функционалних
компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција,
међу кандидатима који су испунили мерила за
проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За раднo местo под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област
рада финансијско-материјални послови (буџетски систем Републике Србије) - провераваће се
путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (канцеларијско
пословање) - провераваће се путем симулације
(писмено).
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Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти, процедуре
из делокруга радног места (Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја) - провераваће се путем
симулације (писмено).
За раднo местo под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област
рада финансијско материјални послови (буџетски систем Републике Србије) - провераваће се
путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања
података у базама података) - провераваће се
путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о платним услугама са
подзаконским актима) - провераваће се путем
симулације (писмено).
За радна места под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област
рада управно-правни послови (општи управни
поступак) - провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о буџетском систему) - провераваће се
путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о платним услугама са
подзаконским актима) - провераваће се путем
симулације (писмено).
За радна места под редним бројем 4, 13,
25, 28, 29, 34:
Посебна функционална компетенција за област
рада информатички послови (Office пакет и
интернет технологије) - провераваће се путем
симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (канцеларијско
пословање) - провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о буџетском систему)- провераваће се
путем симулације (писмено).
За радна места под редним бројем 5, 8:
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих
извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за област
рада финансијско материјални послови (буџетски систем Републике Србије) - провераваће се
путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о платним услугама са
подзаконским актима) - провераваће се путем
симулације (писмено).
За радна места под редним бројем 6, 9, 10,
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 26, 31, 35, 38:
Посебна функционална компетенција за област
рада финансијско-материјални (буџетски систем Републике Србије) - провераваће се путем
симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (израда потврда
и уверења о којима се води службена евиденција)
- провераваће се путем симулације (писмено).
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Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о платним услугама и
подзаконским актима) - провераваће се путем
симулације (писмено).
За радна места под редним бројем 7, 11,
12, 19, 20, 23, 27, 33, 36:
Посебна функционална компетенција за област
рада финансијско-материјални (буџетски систем Републике Србије) - провераваће се путем
симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (канцеларијско
пословање) - провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о платним услугама и
подзаконским актима) - провераваће се путем
симулације (писмено).
За радна места под редним бројем 30, 37:
Посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (основе управљања
људским ресурсима) - провераваће се путем
симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област
рада финансијско-материјални (буџетски систем Републике Србије) - провераваће се путем
симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о платним услугама и
подзаконским актима) - провераваће се путем
симулације (писмено).
За радна места под редним бројем 32:
Посебна функционална компетенција за област
рада финансијско-материјални (буџетски систем Републике Србије) - провераваће се путем
симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (канцеларијско
пословање) - провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о платним услугама са
подзаконским актима) - провераваће се путем
симулације (писмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Министарства финансија - Управа за трезор, у делу Конкурси https://www.trezor.gov.rs/src/competitions/
V Провера понашајних компетенција за
радна места под редним бројем 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, 26, 27,
28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 38: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних
односа, савесност, посвећеност и интегритет)
- провераваће се путем психометријских тестова, узорака понашања и интервјуа базираног на компетенцијама.
Провера понашајних компетенција за радна
места под редним бројем 30 и 37: Понашајне
компетенције (управљање информацијама,
управљање задацима и остваривање резултата,
оријентација ка учењу и променама, изградња
и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање
људским ресурсима) - провераваће се путем
психометријских тестова, узорака понашања и
интервјуа базираног на компетенцијама.

VI Интервју са комисијом и вредновање
кандидата за сва извршилачка радна
места: Процена мотивације за рад на радном
месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
VII Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве за конкурс: Министарство
финансија - Управа за трезор, Поп Лукина 7-9,
11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс
за попуњавање извршилачких радних места”.
VIII Лицa којa су задужена за давање
обавештења: Никола Јелача, тел: 011/2927547, Дарко Алемпијевић, тел: 011/3202-317,
Јелена Шушиловић, тел: 011/3202-312, Невена Недељковић, тел: 011/2927-517, Драгана
Ракић, тел: 011/3202-455 и Катарина Савић,
тел: 011/2927-612, од 10.00 до 13.00 часова.
IX Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса
пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
X Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања конкурса у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
XI Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима
и Министарства финансија - Управа за трезор
или у штампаној верзији на писарници Министарства финансија - Управа за трезор. Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве
учествује у даљем изборном поступку. Шифра
пријаве уноси се у образац пријаве након што
комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци
пријаве се обавештавају о додељеној шифри
у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је
у пријави назначио за доставу обавештења.
XII Докази које прилажу кандидати
који су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са Конкурсном
комисијом: оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал
или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном
државном стручном испиту, подносе доказ о
положеном правосудном испиту); оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци (потврда, решење и други акти из којих
се види на којим пословима, у ком периоду и са
којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен у оригиналу или овереној
фотокопији.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
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нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 01. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским управама.
XIII Рок за подношење доказа: Кандидати
који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном
комисијом позивају се да у року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном
поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе
који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење,
писмено се обавештавају да су искључени из
даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Управе за трезор.
Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа
о дужини радног искуства у струци (потврда,
решење и други акти из којих се види на којим
пословима, у ком периоду и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство), дужни су
да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства
у струци из радних места на која конкуришу.
XIV Врста радног односа: За сва радна места
радни однос заснива се на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду у
трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на
рад под условом да тај испит положе у року од
6 месеци од дана заснивања радног односа.
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при
запошљавању у државни орган, под једнаким
условима доступна сва радна места и да се
избор кандидата врши на основу провере компетенција. Положен државни стручни испит
није услов, нити предност за заснивање радног
односа.
XV Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и
који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак
ће се спровести, почев од 15. јула 2020. године,
о чему ће учесници конкурса бити обавештени
на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити
у Служби за управљање кадровима, у Палати
„Србија” Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило). Провера посебних
функционалних компетенција и интервју са
Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства финансија - Управа за
трезор, Поп Лукина 7-9. Учесници конкурса који
су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену
спровођења наредне фазе изборног поступка на
контакте (бројеве телефона или e-mail адресе)
које наведу у својим обрасцима пријаве.
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Напомена: Документа о чињеницама о којима
се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима / уверење
о положеном правосудном испиту. Одредбом
члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број
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 те податке прибавити
сама. Потребно је да кандидат у делу Изјава*,
у обрасцу пријаве, заокружи на који начин
жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу
или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју је именовао руководилац Управе за трезор.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.trezor.gov.rs) и огласној табли
Министарствa финансија - Управа за трезор, на
интерент презентацији Службе за управљање
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли и
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

2. Радно место млађи саветник у
ревизији - у својству приправника
Сектор број 2, са местом рада у Нишу
- 1 извршилац, са местом рада
у Крагујевцу - 1 извршилац

3. Радно место млађи саветник у
ревизији - у својству приправника

Сектор број 3, са местом рада у Београду
- 1 извршилац

4. Радно место млађи саветник у
ревизији - у својству приправника

Сектор број 4, са местом рада у Београду
- 1 извршилац
Услови за рад на радном месту 1, 2, 3. и 4:
високо образовање из области економских или
правних наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
III Врста радног односа: Радни однос заснива се на одређено време ради обуке приправника и траје једну годину.
IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из
више обавезних фаза у којима се проверавају
опште функционалне, посебне функционалне и
понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни
одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може
да учествује у провери следеће компетенције
у истој или наредној фази. Кандидатима који
учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку проверавају се:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА
ИНСТИТУЦИЈА
Београд

На основу члана 25 став 3 тачка 4) Закона о
Државној ревизорској институцији („Службени
гласник РС”, бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18
- др. закон), члана 61 став 1 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”,
бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09,
99/14, 94/17 и 95/18), чланa 9 став 3. Уредбе
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање
радних места у државним органима („Службени
гласник РС”, број 2/19) и члана 6. Правилника о попуњавању извршилачких радних места
у Државној ревизорској институцији, Државна
ревизорска институција оглашава

JАВНИ КОНКУРС
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Државна ревизорска институција, Београд,
Макензијева 41
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место млађи саветник у
ревизији - у својству приправника

Сектор број 1, са местом рада у Београду
- 2 извршиоца

1. Опште функционалне компетенције:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се усмено;
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се
усмено.
Резултати провере општих функционалних
компетенција за кандидата који је испунио
мерила на провери општих функционалних
компетенција у једном конкурсном поступку
имају важност трајања у конкурсним поступцима у Државној ревизорској институцији који се
спроводе у наредне две године од дана спроведене провере, осим ако кандидат није захтевао нову проверу општих функционалних компетенција.
Информације о материјалима за припрему
кандидата за проверу општих функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Службе за
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
2. Посебне функционалне компетенције:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција,
међу кандидатима који су испунили мерила за
проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
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За радно место под редним бројем 1, 2, 3.
и 4: Посебна функционална компетенција за
радно место - страни језик (енглески или руски
или немачки или француски) основни ниво провераваће се усмено путем разговора.
3. Понашајне компетенције за сва извршилачка радна места: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање
задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност,
посвећеност и интегритет) - провераваће се
путем интервјуа базираном на компетенцијама
(усмено).
Резултати провере понашајних компетенција
кандидата у једном конкурсном поступку имају
важност трајања у конкурсним поступцима у
Државној ревизорској институцији који се спроводе у наредне две године од дана спроведене
провере.
4. Интервју са конкурсном комисијом и
вредновање кандидата: Процена мотивације
за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем
интервјуа са комисијом (усмено).
V Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве за јавни конкурс: Пријаве
на конкурс шаљу се поштом или предају непосредно на адресу Државна ревизорска институција, Београд, Макензијева 41, са назнаком „За
јавни конкурс“.
VI Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: др Радојка Вељић, тел.
011/304-22-31.
VII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Државне ревизорске институције
и Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији у писарници Државне ревизорске
институције, Београд, Макензијева 41.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве
након што комисија састави списак кандидата
међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од 3 (три) дана од пријема
пријаве, достављањем наведеног податка на
начин који је у пријави назначен за доставу
обавештења.
IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених; оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству и оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу
Бесплатна публикација о запошљавању

приложити и фотокопије докумената које су
оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.
Кандидати нису у обавези да поднесу доказе
о чињеницама о којима орган води службену
евиденцију.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење
о држављанству и извод из матичне књиге
рођених.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење) прописано је, између осталог,
да је орган дужан да по службеној дужности,
у складу са законом, врши увид у податке о
чињеницама неопходним за одлучивање о
којима се води службена евиденција, да их
прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у
поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103.
став 3).
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин
жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
X Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да није
осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
XI Рок за подношење доказа: кандидати
који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном
комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном
поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе
који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење,
писмено се обавештавају да су искључени из
даљег изборног поступка.
Докази се достављају на адресу Државне ревизорске институције, Београд, Макензијева 41.
XII Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и
који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак
ће се спровести, почев од 8. јулa 2020. године,
о чему ће учесници конкурса бити обавештени
путем контакт телефона које су навели у својим
пријавама.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција, понашајних компетенција и интервју са Конкурсном
комисијом ће се обавити у Државној ревизорској институцији, Београд, Макензијева број 41.
Кандидати који успешно прођу једну фазу
изборног поступка обавештавају се о датуму,
месту и времену спровођења наредне фазе
изборног поступка на контакте бројеве телефона које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напоменe: Кандидати који конкуришу на више
радних места подносе појединачне пријаве за
свако радно место на које конкуришу. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао председник Државне ревизорске институције.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији, огласној табли и интранет страници Државне ревизорске институције, на
интернет презентацији Службе за управљање
кадровима, на порталу е-управе и на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ЛЕСКОВАЦ
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА

16230 Лебане, Цара Душана 116
тел. 016/843-710

Оглашава јавни конкурс за попуњавање
извршилачких радних места службеника
у Општинској управи Општине Лебане
I Орган у коме се радно место попуњава:
Општина Лебане, Општинска управа, Цара
Душана 116, 16230 Лебане и МК Бошњаце
II Радна места која се попуњавају:

Нормативно-правни послови у
области припреме, анализе и
извршења буџета

у Одељењу за привреду, водопривреду,
пољопривреду и финансије, у звању
саветника
Опис послова: припрема нацрте општих и појединачних аката у области припреме и извршења буџета, јавног задуживања, рачуноводства, буџетског и трезорског пословања; прати
усклађеност нормативних аката из делокруга
Одељења са позитивним прописима; оцењује и
даје мишљење о правној основаности предложених расхода и издатака у процесу припреме
буџета и ребаланса; учествује у анализи предлога финансијских планова; припрема мишљење о захтевима за финансирање; учествује
у изради образложења одлука и других аката
из надлежности Одељења; даје мишљење на
акте којима се преузимају обавезе; учествује
у састављању уговора; прати, анализира и
проучава нову законску регулативу из области
буџетског система и финансирања јавног сектора; обавља студијско-аналитичке послове;
врши пројекције прихода, примања, расхода и
издатака буџета и пројекцију суфицита односно дефицита буџета града; припрема нацрт
одлуке о буџету, допунском буџету и привременом финансирању, уз поштовање јединствене
буџетске класификације; припрема нацрт Упутства за припрему буџета; примењује стратегију
развоја општине и плана капиталних инвестиција; даје смернице буџетским корисницима при припреми и изменама финансијских
планова; анализира и оцењује усаглашеност
предлога финансијских планова са упутством;
даје мишљшење о усаглашености обимом
средстава (лимитима) из упутства за прирему буџета; оцењује усаглашеност предлога
финансијских планова са стратегијом развоја
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општине, планом капиталних инвестиција и
другим стратешким, секторским и акционим
плановима; предлаже износе апропријација;
учествује у припреми нацрта одлука које се
односе на локалне јавне приходе, аката већег
степена сложености за потребе органа општине; припрема и учествује у процесу укључења
јавности у буџетски процес; припрема нацрте
обавештења о одобреним расположивим апропријацијама и доставља одобрена обавештења
буџетским корисницима; припрема акте за
промену апропријација у току године; предлаже привремену обуставу извршења буџета
и припрема нацрт одговарајућег акта; припрема нацрт предлога за доношење решења о
коришћењу буџетске резерве; координира процес финансијског планирања; израђује нацрт
мишљења (процену) о томе да ли предложени
акти повећавају или смањују буџетске приходе
или расходе (финансијски ефекти), које је обавезни саставни део аката које усваја Скупштина општине; припрема нацрт извештај о оствареним приходима и примањима; учествује у
припреми предлога квота и разматра захтев за
измену квоте и приговоре на одобрене квоте;
разматра предлоге планова извршења буџета
директних и индиректних буџетских корисника и у сарадњи са пословима трезора припрема нацрт Плана извршења буџета; евидентира
захтеве за преузимање обавеза; врши интерне
контролне поступке у виду превентивне контоле при планирању, као и контролне поступке
у остварењу прихода и примања и контролу
наменског трошења буџетских средстава; води
регистар и контролише захтеве за преузимање
обавеза; учествује у одржавању финансијског
информационог система; учествује у усклађивању финансијских и планова јавних набавки;
усклађује финансијске планове директних и
индиректних буџетских корисника; даје препоруке корисницима у вези буџета; врши дугорочне пројекције и симулације јавног дуга;
припрема предлога фискалних политика; планира и прати реализацију подстицаја, јавних
инвестиција из буџета и донација; израчунава
и прати индикаторе финансијске стабилности
општине; припрема предлоге мера за фискалну одрживост буџета и остваривања уштеда и
рационализације расхода и издатака; учествује у мониторингу остварења индикатора програма, програмских активности и пројеката;
учествује у евалуацији остварења програмских
циљева.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља економских наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање три године,
положен државни стручни испит, познавање
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
Стручна оспособљеност, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку: Закон о
буџету Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр.
84/2019 и 60/2020), Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 63/2013, 63/2013
- испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон,
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019
и 72/2019), Закон о општем управном поступку
(„Сл. гласник РС” бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење) и Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, бр. 21/2016, 113/2017,
95/2018 и 113/2018 - др. закони) - усмено познавање рада на рачунару практичним радом на
рачунару, вештина комуникације - усмено.
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Управно-правни послови у области
интерне контроле

у Одељењу за привреду, водопривреду,
пољопривреду и финансије,
у звању млађи саветник
Опис посла: врши управно-правне послове у
вези са процесом одобравања, преузимања
обавеза, провере пријема добара и услуга, одобравање плаћања на терет буџетских средстава, упрваљање дугом односно преговорима и
споразумима и зајмовима, вођења евиденције
о дуговима управља приливима по основу
позајмљивања; прима захтеве буџетских корисника за пренос средстава и прати извршење по
њима; прати реализацију буџета по позицијама. Прати реализацију финансијских планова
директних и индиректних корисника, учествује у изради консолидованих финансијских
извештаја; врши контролу мера, радњи и аката
наручиоца у поступку планирања, спровођења
поступака и извршења уговора о јавној набавци; обавља и друге послове по налогу руководиоца.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научно-стручне области у оквиру образовно-научних поља економских наука на основним академским студијама у трајању од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 година или
специјалистичким студијама на факултету и
завршен приправнички стаж, положен државни испит и познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и Интернет). Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у
изборном поступку Закон о буџету Републике
Србије („Сл. гласник РС” бр. 84/2019 и 60/2020),
Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС” бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
63/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014,
68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), Закон
о општем управном поступку („Сл. гласник РС”
бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење)
и Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.
гласник РС” бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и
113/2018 - др. закон - усмено), познавање рада
на рачунару практичним радом на рачунару;
вештина комуникације - усмено.

Канцеларијски послови праћења
остваривања права у области
друштвене бриге о деци

услужни центар, шалтер број 5,
у Одељењу за управу, скупштинске
и заједничке послове и јавне службе,
у звању референт
Опис посла: прати остваривање права у
области друштвене бриге о деци, прима захтеве
и проверава документацију у поступку оставривања права у овој области; обавља и друге
послове у складу са прописима о канцеларијском пословању.
УСЛОВИ: средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни
испит, најмање три година радног искуства у
струци, познавање рада на рачунару (MS Office
пакет и интернет) и услове сходно члану 67.
и 68а. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе.
Стручна оспособљеност, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку: Уредба
о канцеларијском пословању органа државне
управе („Сл. гласник РС” бр. 21/2020), Закон
о општем управном поступку („Сл. гласник РС”

бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење)
и Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.
гласник РС” бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и
113/2018 - др. закон - усмено познавање рада
на рачунару практичним радом на рачунару),
вештина комуникације - усмено.

Канцеларијски послови

у МК Бошњацу, у Одељењу за управу,
скупштинске и заједничке послове и
јавне службе у звању млађи референт
Опис посла: обавља административне и техничке послове преузимања службене поште у
МК Бошњацу; обавља послове пријема захтева
странака, проверава њихову потпуност и прослеђује матичару МК за поступање у складу
са законом; прима акта намењена физичким и
правним лицима и исте доставља у складу са
законом, даје обавештења странкама о стању
њихових захтева и других поднесака као и
информације о одговарајућем кретању предмета; обавља послове у складу са налогом шефа
одељења, руководиоца и начелника ОУ.
УСЛОВИ: средње образовање у четворогодишњем трајању и положен државни стручни
испит, најмање једна година радног искуства у
струци, познавање рада на рачунару (MS Office
пакет и интернет) или услове сходно члану
68. и 68а. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе.
Стручна оспособљеност, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку: Уредба
о канцеларијском пословању органа државне
управе („Сл. гласник РС” бр. 21/2020), Закон
о општем управном поступку („Сл. гласник РС”
бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење)
и Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.
гласник РС” бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и
113/2018 - др. закон - усмено); познавање рада
на рачунару практичним радом на рачунару;
вештина комуникације - усмено.

Матични послови и послови
грађанских стања - заменик
матичара

услужни центар, шалтер број 6,
у Одељењу за управу, скупштинске
и заједничке послове и јавне службе,
у звању млађег саветника
Опис посла: припрема нацрте општих и појединачних аката у области послова матичара, прати усклађивање нормативних аката из
делокруга Одељења са позитивним прописима,
оцењује и даје мишљење о правној основаности издатих аката, обавља послове вођења
матичних књига рођених, венчаних и умрлих и
књиге држављана, води одговарајуће регистре
за матичне књиге; уноси податке из матичних
књига у централни регистар за електронску
обраду и складиштење података као и чување
другог примерка матичних књига, чува изворник матичних књига, обавља пријем захтева
странака за издавање преписа из матичних
књига рођених, венчаних и умрлих као и уверења из наведених књига те проверава њихову потпуност и прослеђеност матичној служби
за издавање преписа; издаје извод из матичних књига рођених, венчаних и умрлих, издаје
уверења о држављанству, издаје потврде о
животу; води попис аката за све издате изводе и уверења из матичне ивиденције и обавља
послове заменика матичара за матично подручје Лебане; обавља друге послове у складу
са законом.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научно-стручне области у оквиру образовно-научног
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поља друштвених наука на основним академским студијама у трајању од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама
у трајању од најмање 4 година или специјалистичким студијама на факултету и завршен
приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном односу у ОУ, положен државни испит, посебан стручни испит за матичара,
овлашћење за обављање послова заменика
матичара и познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет), сходно одредби члана
63. и 68а. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Стручна оспособљеност, знања и вештине
које се проверавају у изборном поступку Закон
о матичним књигама („Сл. гласник РС”, бр.
20/2009, 145/2014, 47/2018), Закон о социјалној
заштити („Сл. гласник РС”, бр. 24/2011), Закон
о општем управном поступку („Сл. гласник РС”,
бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење)
и Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.
гласник РС”, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и
113/2018 - др. закон - усмено; познавање рада
на рачунару практичним радом на рачунару;
вештина комуникације - усмено.

Послови процене утицаја пројеката
на животну средину, праћење стања,
издавање интегрисаних и других
дозвола, заштита и унапређење
животне средине
у Одељењу за урбанизам, грађевинске,
комунално-стамбене, инспекцијске
и имовинско-правне послове,
у звању саветика

Опис посла: врши преглед и проверу документације; спроводи поступак и припрема решења
о захтевима за одлучивање о потреби процене
утицаја пројеката на животну средину, захтевима за одређивање обима и садржаја студија о
процени утицаја пројеката на животну средину,
захтевима за давање сагласности на студије о
процени утицаја пројеката на животну средину или процене утицаја затеченог стања; спроводи поступак и припрема решења о захтевима за ажурирање студије о процени утицаја;
организује јавни увид, јавну презентацију и
јавну расправу о студији о процени утицаја и
студији затеченог стања пројеката на животну
средину; обезбеђује учешће јавности у одлучивању поступку процене утицаја; организује рад
и учествује у раду техничке комисије за оцену
студије о процени утицаја на жвотну средину;
води јавну књигу о спроведеним поступцима
процене утицаја пројеката на животну средину;
одређује мере и услове заштите животне средине у припреми израде просторних и урбанистичких планова; даје мишљење на одлуке о изради
стратешке процене утицаја планова, програма,
стратегија и основа на животну средину; врши
оцену извештаја о стратешкој процени утицаја
на животну средину; припрема акт о давању
сагласности на извештај о стратешкој процени
утицаја планова, програма, стратегија и основа на животну средину. Учествује у припреми,
доношењу и реализацији програма заштите
животне средине, локалних акционих и санационих планова, контроли и праћењу стања животне средине; предлаже и спроводи превентивне
и санационе мере за заштиту животне средине; сарађује са удружењима и организацијама
цивилног друштва; прати спровођење пројеката из области животне средине који се суфинансирају из буџетских средстава; спроводи
активности за јачање свести о потреби заштите
животне средине; сарађује са стручним и научним организацијама у циљу размене искустава
Бесплатна публикација о запошљавању

и информација; учествује у припреми података
за одређивање статуса угрожене животне средине; утврђује приоритете за санацију и ремедијацију; прибавља сагласност Министарства на
предлог акта којим се одређује статус угрожене
животне средине; припрема годишњи извештај
о стању животне средине; редовно обавештава
јавност о стању животне средине и доставља
информације на захтев; учествује у изради програма коришћења средстава буџетског фонда
за заштиту и унапређивање животне средине;
учествује у изради годишњег програма заштите земљишта; припрема извештај о спровођењу
мера и активности утврђених годишњим програмом заштите земљишта; спроводи поступак оцене прихватљивости и даје сагласност на студије
оцене прихватљивости у поступцима стратешке
процене и процене утицаја на животну средину;
припрема акта о проглашењу заштићених подручја; стара у о објављивању одлука о заштићеним природним добрима у службеним гласилима
и доставља одлуке надлежним органима и организацијама; учествује у доношењу програма
заштите природе; припрема извештаје о стању
природе на територији ЈЛС; учествује у доношењу планова и програма управљања природним ресурсима и добрима; учествује у поступку
давања сагласности на планове и годишње програме управљања заштићеним подручјем; предлаже опште услове заштите, начин подизања,
одржавања и обнове уништених јавних зелених
површина; води податке о јавним зеленим површинама; спроводи поступак издавања интегрисане дозволе.
УСЛОВИ: стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља заштите животне
средине, поља природних наука - дипломирани хемичар, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет), сходно одредби члана
62 и 68а. Закон о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе.
Стручна оспособљеност, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку: Закон о
заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр.
135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009др. закон, 43/2011 - Одлука УС, 14/2016,
76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др.
закон), Закон о општем управном поступку („Сл.
гласник РС” бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично
тумачење) и Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, бр. 21/2016, 113/2017,
95/2018 и 113/2018 - др. закон - усмено; познавање рада на рачунару практичним радом на
рачунару; вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Општине Лебане, Општинска
управа, Цара Душана 116, 16230 Лебане и МК
Бошњаце.
IV Услови за запослење: да је учесник конкурса
пунолетан држављанин Републике Србије; да
има прописано образовање; да испуњава остале услове предвиђене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места;
да није правоснажно осуђиван на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци, 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 и да има
општу здравствену способност.

V Оглас о јавном конкурсу се објављује на
интернет презентацији општине Лебане и
Огласној табли Општинске управе општине
Лебане, а обавештење о јавном конкурсу и
адреса интернет презентације општине Лебане на којој је објављен оглас у публикацији
„Послови” у НСЗ.
VI Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана
оглашавања, објављивања обавештења о јавном конкурсу у публикацији „Послови” НСЗ.
Пријава на конкурс садржи: назив радног места
за које кандидат подноси пријаву, име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, број телефона, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, податке о стручном усавршавању и посебним областима знања. Пријава на конкурс мора
бити својеручно потписана.
VII Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Оливера Анђелковић, тел. 016/843-710, локал 138.
VIII Адреса на којој се подноси пријава на
јавни конкурс: Општина Лебане, Општинска
управа, Цара Душана 116, 16230 Лебане, за
конкурсну комисију, са назнаком „За јавни
конкурс, попуњавање оглашених извршилачких радних места“.
IX Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс: пријава са биографијом и наводима
о досадашњем радном искуству, оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци), оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених
(издат на обрасцу сходно Закону о матичним
књигама објављеном у „Службеном гласнику
РС”, број 20/09, 145/14 и 47/18); оригинал или
оверена фотокопија Уверења да кандидат није
правоснажно осуђиван на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе
издат након објављивања конкурса), оригинал
или оверена фотокопија дипломе или уверења
којим се потврђује стручна спрема, оригинал
или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним
органима, оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврде,
уговори, решења и други акти из којих се види
на којим пословима са којом стручном спремом
и у ком периоду је стечено радно искуство),
оригинал или оверена фотокопија исправе
којом се доказује да учеснику конкурса раније
није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или
јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа (овај доказ достављају учесници конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу
аутономне покрајине или јединице локалне
самоуправе), уверење о општој здравственој
способности не старије од шест месеци (прилаже изабрани кандидат пре ступања на рад). Сви
докази прилажу се у оригиналу или фотокопији
овереној од стране надлежног оргна за оверу
потписа, рукописа и потписа. Закон о општем
управном поступку („Сл. гласник РС” бр. 18/16
и 95/2018 - аутентично тумачење) је између
осталог, прописао да су органи у обавези да
по службеној дужности, када је то неопходно
за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују
и прибављају личне податке о чињеницама,
садржаним у службеним евиденцијама, осима
ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Докази који се прилажу уз пријаву
на јавни конкурс а могу се прибавити по служ17.06.2020. | Број 886 |
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беној дужности су: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених и уверење из
казнене евиденције да кандидат није правоснажно соуђиван на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци. Уколико се учесник
конкурса определи да орган прибави наведени доказ по службеној дужности дужан је да
се писмено изјасни о давању сагласности за
коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз
пријаву достави и изјаву о томе, чији образац
можете прузети на интенрнет презентацији
општине Лебане уз јавни конкурс. За случај
да кандидат уз пријаву не достави неки од три
напред наведена документа, нити да изјаву
да их по службеној дужности може прибавити
комисија, пријава ће се сматрати неуредном.
X Провера оспсобљености знања и вештина
кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за
оглашено радно место, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују
у изборном поступку неведених у тексту јавног
конкурса одржаће се у просторијама Општинске
управе општине Лебане, Цара Душана 116, с
тим што ће кандидати о датуму и времену бити
обавештени на контакте (бројеве телефона)
које буду навели у својим пријавама.
XI Врста радног односа: Радни однос се заснива
на неодређено време.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе у оригиналу или фотокопији оверене од стране надлежног органа,
конкурсна комисија одбацује закључком. Јавни конкурс спроводе конкурсне комисије које
је именовала начелница Општинске управе
општине Лебане. Термини који су у овом јавном конкурсу изражени у мушком граматичком
роду обухватају мушки и женски род лица на
која се односе.

„УНИВЕРЗАЛ” ДОО ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Индустријска бб
тел. 016/244-316

Директор предузећа

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: пребивалиште на територији Републике Србије; да није кривично кажњавано
и против кога се не води кривични поступак;
висока стручна спрема - VII ССС; активно знање
рада на рачунару; психофизичке способности
потребне за обављање послова директора;
способност организације и руковођења; респонзивност и сензибилитет за рад са особама
са инвалидитетом. Пријава за конкурс треба
да садржи: име и презиме кандидата, датум
и место рођења, адресу становања, податке
о образовању, податке о радном искуству са
кратким описом послова на којима је кандидат радио, податке о стручном усавршавању и
податке о посебним облицима знања, својеручни потпис кандидата. Докази који се прилажу
уз пријаву: извод из матичне књиге рођених,
потврда о држављанству, уверење надлежног
суда да лице није осуђивано за кривично дело
и да се против лица не води други кривични
поступак, диплома о стеченом образовању,
исправе којима се доказује радно искуство, радна биографија и пропратно писмо. Сви докази
се предају у оригиналу или као фотокопије оверене код надлежног органа. Крајњи рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у листу „Послови” и почиње да тече од

30

| Број 886 | 17.06.2020.

наредног дана у односу на дан објаве. Пријаве
се подносе препорученом пошиљком или лично, на адресу: Универзал ДОО, Индустријска
бб, Лесковац, радним даном од 8 до 14 часова, у затвореној коверти, са назнаком „Пријава
за конкурс за избор кандидата за именовање
диреткора”. Неблаговремене, неразумљиве и
непотпуне пријаве комисија за именовање ће
одбацити закључком против кога није допуштена жалба.

НИШ

AGENCIJA „GEOGIS & MAP”

32000 Чачак, Милета Ћурчића 14/2
тел. 069/412-99-44
e-mail: geogismap@orion.com

Радник за одржавање катастра
непокретности и водова
УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме,
геодетске струке, обавезна возачка дозвола
Б категорије. Кандидати треба да се јаве на
телефон: 069/412-99-44, особа за контакт:
Јела Иванов. Рок за пријављивање на конкурс
је 15 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
18410 Дољевац, Омладинска 6
тел. 018/4151-454
e-mail: turizamdoljevac@gmail.com

Директор

„МОЗ-ГЛАС” ДОО

на период од 4 године
УСЛОВИ: да је кандидат пунолетан држављанин
Републике Србије; да има општу здравствену
способност; да није правноснажно осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу; да има високо образовање стечено
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студија,
односно основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство од четири
године, од чега најмање две на руководећим
пословима; активно знање најмање једног страног језика; знање рада на рачунару. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања јавног огласа у публикацији „Послови” и
на званичној страници Туристичке организације општине Дољевац. Пријаве на јавни оглас
подносе се лично или препорученом пошиљком Управном одбору Туристичке организације
општине Дољевац, на горенаведену адресу, са
назнаком: „Пријава на јавни оглас за директора Туристичке организације општине Дољевац”.
Докази који се прилажу уз пријаву: биографија
(CV); оригинал уверења о држављанству или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци;
оригинал извод из матичне књиге рођених или
оверена фотокопија; уверење о општој здравственој способности (не старије од 6 месеци);
уверење да лице није осуђивано за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (не старије од 6 месеци); оверена фотокопија
дипломе или уверење о стеченој стручној спреми; доказ о укупном радном искуству и радном
искуству на руководећим местима (уверење,
потврда и сл.); очитана лична карта. Неблаговремене пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће се разматрати.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Трговина и услуге

21000 Нови Сад, Индустријска 1а
тел. 062/511-919
e-mail: anamijic82@gmail.com

Помоћни радник - стаклар
пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме.

Возач - помоћни радник
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме.
ОСТАЛО: возачка дозвола Б категорије.
Јављање кандидата на горенаведени имејл и
телефон. Рок за пријаву: 03.07.2020.

„КОПАОНИК” АД
11000 Београд, Змај Јовина 3
e-mail: pravna.sluzba@adkopaonik.co.rs

Менаџер продаје
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста, дипломирани инжењер металургије/мастер инжењер металургије, дипломирани инжењер шумарства/мастер инжењер
шумарства или дипломирани инжењер грађевинарства/мастер инжењер грађевинарства;
основна информатичка обука; енглески језик
- средњи ниво; возачка дозвола Б категорије.
Заинтересовани кандидати треба да пошаљу CV
на наведену имејл-адресу.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
„YUM-YUM 011”

Београд, Пилота Михајла Петровића 67а
тел. 063/225-866
e-mail: bboban011@gmail.com

Радник на припреми хране
и печењу меса
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Рад у сменама и обезбеђена исхрана.

СЗПР ФИЛИП ТРИВКОВИЋ
ЉУБИША ПР.
11272 Добановци, Спортска 11
тел. 063/337-173
e-mail: filip@pekarafilip.rs

Спремачица

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена
основна школа. Рок за пријаву на конкурс је до
30.06.2020. године.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге

„КОПАОНИК” АД БЕОГРАД

11000 Београд - Стари град
Змај Јовина 3
e-mail: pravna.sluzba@adkopaonik.co.rs

Менаџер продаје
УСЛОВИ: VII/1 степен - дипломирани економиста, дипломирани инжењер металургије, дипломирани инжењер шумарства или дипломирани
инжењер грађевинарства; основна информатичка обука; возачка дозвола Б категорије; енглески
језик - средњи ниво. Јављање кандидата на горе
наведени мејл. Рок за пријаву 10.07.2020.

АС И СТР „МИОЉУБ ЋУРЧИЋ ПР”
ДОО
Београд, Војводе Скопљанца 31
e-mail: autoservismiki@beotel.rs
тел. 011/2473-555, 2472-276
3971-240, 3972-062

Самостални ауто-механичар
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механичар; IV степен стручне спреме, сервисни
ауто-механичар; радно искуство: 36 месеци;
возачка дозвола Б категорије.

Руководилац ауто-сервиса
- шеф пријемног одељења
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: машински инжењер (VI/1 ССС),
инжењер машинства (VI/2 ССС), дипломирани
машински инжењер/мастер инжењер машинства (VII/1 ССС), без обзира на смер, са радним искуством у ауто-индустрији; машински
инжењер (VI/1 ССС), инжењер машинства (VI/2
ССС), дипломирани машински инжењер/мастер инжењер машинства (VII/1 ССС) за моторна возила или возила са унутрашњим сагоревањем; радно искуство: 36 месеци; рад на
рачунару (Word, Excel, Access, Internet); знање
енглеског језика на средњем нивоу; возачка дозвола Б категорије. Обезбеђен смештај.
Трајање конкурса: до попуне радног места.
Лице за контакт: Бојана Николић.

УР КАФЕ-ПИЦЕРИЈА „ВОЈВОДА”
11000 Београд, Генерала Штефаника 7
тел. 064/042-9899

Конобар-шанкер
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; конобар-шанкер; пожељно радно искуство.

Пица-мајстор
УСЛОВИ: III степен стручне спреме; кувар,
пица-мајстор; пожељно радно искуство.

Радник у кухињи
УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме; пожељно
радно искуство.
ОСТАЛО: Кандидати могу да се јаве на контакт
телефон 064/042-9899, конкурс остаје отворен
до попуне радних места.

Посао се не чека,
посао се тражи
Бесплатна публикација о запошљавању

WD SMILEY

„ВАЛВОЛИН” ДОО

11000 Београд, Генерала Штефаника 12
тел. 062/263-613

Ужице, Кнеза Лазара 2
e-mail: valvolin. gradnja@gmail. com

Помоћни радник у кухињи

Менаџер у хотелу

УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме; пожељно
радно искуство. Заинтересовани кандидати могу
да се јаве на контакт телефон: 060/434-2222,
конкурс остаје отворен до попуне радног места.

„АЕРОН” ДОО

на одређено време

УСЛОВИ: VII степен, пожељно је радно искуство, енглески језик - конверзацијски ниво.

Рецепционер у хотелу гарни
на одређено време
2 извршиоца

11000 Београд, Максима Горког 83
тел. 011/219-3367

УСЛОВИ: VI степен, енглески језик - средњи
ниво, рад на рачунару.

Сервисер за мале кућне апарате
и расвету

ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне. Кандидати свој CV (навести и контакт телефона) треба да
проследе на e-mail: valvolin. gradnja@gmail.com.

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме;
електротехничар електромеханике или електроинсталатер; потребно радно искуство на
наведеним пословима; возачка дозвола Б
категорије. Заинтересовани кандидати треба
да пошаљу CV на e-mail: biljana. aeron@gmail.
com или да се јаве на наведени број телефона.
Оглас је отворен до попуне.

ДДОР „НОВИ САД” АДО НОВИ САД

на одређено време

„ФЕМАН” ДОО, ЈАГОДИНА
ОГРАНАК ХОТЕЛ „РАВНИ ГАЈ”
Љубић - Кнић
e-mail: ravnigaj@feman.co.rs
тел. 065/2300-181

Конобар

на одређено време 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: образовање: средња стручна спрема
- конобар; предвиђен пробни рад 1 месец; радно искуство није неопходно; пожељно знање
рада на рачунару; возачка дозвола Б категорије. Услови рада: обезбеђен смештај; обезбеђена исхрана. Заинтересовани кандидати
своју радну биографију могу доставити на мејл:
рavnigaj@feman.co.rs, могу да се јаве лично у
просторије хотела, адреса Равни гај бб, сваког
дана од 08 до 20 часова или могу да се јаве на
контакт телефон: 065/2300-181, најкасније до
10.07.2020. године.

FRU COM PLUS
ДОО ВАРВАРИН

37260 Варварин, Бачински пут бб
тел. 037/788-099
e-mail: office@frucom. rs

Магационер
УСЛОВИ: III или IV ниво квалификација; знање
рада на рачунару, употреба MS Office пакета и
електронско праћење залиха; знање енглеског
језика - почетни ниво; возачка дозвола Б категорије. Пожељно је поседовање сертификата за
управљање виљушкаром и радно искуство. Заинтересовани кандидати могу се пријавити у року од
15 дана на горенаведену имејл-адресу. Особа за
контакт: Зоран Митковић, телефон: 062/477-402.

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 8

Продавац - саветник
за продају осигурања
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен, без обзира на врсту квалификације, на одређено време, дужина радног времена 4 сата (број сати недељно 20), место рада:
Вршац и Бела Црква, искуство пожељно, али није
неопходно; рад на рачунару MS Office. Кандидати
могу своје пријаве да доставе на имејл: slavica.
sevic@ddor.co.rs, трајање конкурса до попуне.

„РАДАКОМ” ДОО
11080 Земун, Добановачка 56
тел. 063/8760-001

Возач

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: III ССС, потребно радно искуство од
12 месеци. Кандидати своје пријаве могу слати
поштом на горе наведену адресу или се пријавити на број телефона: 063/8760-001.

СУЗР „ЧАЧАНИН”
Београд, Борска 94
тел. 064/612-0991

Хигијеничарка
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, рад у сменама.

„ДОМАЋА ТРГОВИНА” ДОО БЕОГРАД
11090 Београд-Раковица, Патријарха
Димитрија 12д
тел. 060/6102-575
e-mail: office@domacatrgovina.rs

За рад у Новом Саду

Касир - излагач

на одређено време 1 месец
20 извршилаца

Магационер - излагач

РАДЊА „КИЧМА ТРАНС-ТАПЕТАР”

на одређено време 1 месец
20 извршилаца

18252 Мерошина
e-mail: kicmatrans@hotmail. com

Продавац на белој линији - излагач

Монтер

2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме: столар.
Телефон за контакт: 066/942-7094.

на одређено време 1 месец
20 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III стручне спреме. Рад у
малопродајном објекту робе широке потрошње.
Јављање кандидата на горе наведени телефон
и имејл. Рок за пријаву 09.07.2020.
17.06.2020. | Број 886 |
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ФРИЗЕРСКИ САЛОН
И ТРГОВИНСКА РАДЊА „ГОГА”
26000 Панчево, Карађорђева 16

Козметичар
2 извршиоца

Мушко-женски фризер
4 извршиоца

УСЛОВИ: Слање пријаве за посао мејлом:
goga0654450415@gmail.com, јављање кандидата на контакт телефон: 065/445-0415.

„BIO CALL” DOO
24000 Суботица, Корзо 10а/17
e-mail: biocall.jugoslav@gmail.com
тел. 011/43-500-78

Оператер у кол-центру

на одређено време 1 месец,
особа са инвалидитетом

Оператер у кол-центру

на одређено време 1 месец
4 извршиоца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било
ком занимању, основно познавање рада на
рачунару, искуство на сличним пословима
је предност. Исхрана и превоз обезбеђени.
Слање биографија на мејл, ближе информације
на контакт телефон. Оглас остаје отворен до
10.07.2020. године.

Медицина
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4
тел. 012/523-127

Инжењер за рачунарске мреже

за рад у одељењу за ИТ послове,
на одређено време, због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
законом, кандидат мора да испуњава и следеће услове: високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким
струковним студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; предност: поседовање додатних
сертификата из ИТ области; претходно искуство везано за ИТ послове у области здравства;
поседовање возачке дозволе - Б категорије.
Документација коју кандидат треба да приложи: пријава на конкурс која обавезно садржи
податке о радном месту на које кандидат конкурише и податке о кандидату (име и презиме,
адресу пребивалишта односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске
поште ако је кандидат поседује), кратку биографију, фотокопију дипломе тражене школе
(оверену фотокопију), извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме). Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у огласним новинама
Националне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Кандидати који испуњавају
услове огласа могу бити позвани на разговор
ради пружања додатних информација. Одлука
о избору ће бити објављена на огласној табли
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ЗУ Апотека Пожаревац у просторијама рачуноводства у улици Моше Пијаде 4, Пожаревац,
као и на сајту ЗУ Апотека Пожаревац: www.
apotekapozarevac.co.rs. Изабрани кандидат ће
бити лично обавештен телефонским путем.
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. Особа за контакт:
Иван Лазаревић, тел. 012/523-127. Пријаву са
потребном документацијом доставити на адресу: Моше Пијаде 4, 12000 Пожаревац.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка
запосленог на рад са боловања/
неплаћеног одсуства са рада
9 извршилаца

УСЛОВИ: ССС медицинска школа, стручни
испит, лиценца.

Виши радиолошки техничар

на одређено време до повратака
запосленог на рад са боловања
УСЛОВИ: ВШС медицинска школа (виши радиолошки техничар/струковни медицински радиолог), стручни испит, лиценца.

18412 Житорађа, Топлички хероји 55
тел. 027/8362-747

Техничар одржавања одеће

Медицинска сестра - техничар

на одређено време за рад на пројекту
„Унапређење квалитета здравствених
услуга за лица старија од 65 година и
лица са посебним потребама”, у трајању
до три месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена
средња медицинска школа - општи смер, положен стручни испит и дозвола - лиценца за рад
и најмање шест месеци радног искуства. Кандидати уз кратку биографију/пријаву треба
да доставе доказе и то: диплому о стеченом
образовању, уверење о положеном стручном
испиту, лиценцу или решење о упису у именик Коморе, извод из матичне књиге рођених
или венчаних уколико је диплома или уверење издато на девојачко презиме, уверење о
држављанству. Докази морају бити оригинали
или оверене фотокопије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ
БОЛЕСТИ „ОЗРЕН” СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Спремач/спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време
од 6 месеци због повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник.
Као доказе о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са
кратком биографијом, бројем телефона и адресом и оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи. Пријаве кандидата које
не садрже тражену документацију сматраће се
непотпуним и неће бити разматране. Пријаве
које пристигну по истеку овог рока сматраће
се неблаговременим и неће бити разматране.
Пријаве на оглас достављати у затвореним
ковертама путем поште на адресу: Специјална
болница за плућне болести „Озрен” Сокобања,
Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену „Пријава на оглас за спремача” или лично у
просторијама болнице.

Помоћни радник на нези болестника
УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан уз пријаву на оглас
приложи и следећу документацију у фотокопији: диплому о завршеној траженој школи,
уверење о положеном траженом стручном
испиту, лиценцу издату од надлежног органа,
кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве се подносе поштом на наведену
адресу болнице. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се
узимати у разматрање.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКОХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ „БАЊИЦА”
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: медицински факултет; положен стручни испит; познавање најмање једног страног
језика; пожељно је претходно радно искуство у
стационарним здравственим установама на истим
или сличним пословима. Кандидати су обавезни
да уз пријаву са биографијом доставе и: оверен
препис или фотокопију дипломе о завршеном
медицинском факултету - VII степен стручне
спреме (са просечном оценом студирања), оверен препис или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, оверен препис или фотокопију дипломе о положеном испиту за научно
звање магистра и/или доктора наука (ако га
кандидат има), потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања
на запослење, доказ о радном искуству у струци
након положеног испита на пословима пружања
здравствене заштите, укључујући и волонтерски
стаж (фотокопија радне књижице или потврда
послодавца), фотокопију личне карте или очитану личну карту, биографију са адресом и контакт
телефоном. Пробни рад три месеца. Пријаве са
непотпуном документацијом или које нису у складу са условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Кандидати који
уђу у ужи избор ће бити позвани на разговор.

ДОМ ЗДРАВЉА ШИД
22240 Шид, Алексе Шантића 1
тел. 022/712-522
e-mail. domzdravlja@mts.rs

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СВЕТИ САВА”
11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831

Доктор стоматологије

Доктор медицине специјалиста
неурологије
2 извршиоца

на одређено време, због повећаног
обима посла, најдуже 6 месеци, за рад
на пословима доктора стоматологије
у Стоматолошкој служби

УСЛОВИ: медицински факултет, специјалистички испит из неурологије, лиценца.

УСЛОВИ: 1) завршен стоматолошки факултет,
2) положен стручни испит, 3) лиценца. Рок за
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подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у часопису „Послови”, путем поште
или лично предати на писарницу Дома здравља
Шид. Уз пријаву на оглас приложити: копију
дипломе, копију уверења о положеном стручном испиту, копију/очитану личну карту, копију
лиценце или решења о упису у именик Стоматолошке коморе Србије.

АПОТЕКА „МЕНТА”
Ужице, Сланушка 2
тел. 065/3388-055
e-mail: majamenta@mts.rs

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут/магистар
фармације, радно искуство: небитно, пожељно је поседовање лиценце али није обавезно;
познавање рада на рачунару. Рад у сменама.
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани
кандидати могу да се јаве на контакт телефон.
Особа за контакт: Марија Буљугић.

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

Доктор медицине

за потребе Одсека за образовну
делатност и едукацију запослених
УСЛОВИ: медицински факултет; најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине,
предвиђен пробни рад у трајању од 6 месеци;
положен стручни испит, познавање рада на рачунару, познавање најмање једног светског језика,
лиценца, просечна оцена студирања преко 8,5,
пожељно је искуство у раду са педијатријском
популацијом у установама терцијарног нивоа
здравствене заштите. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету; фотокопију дипломе о положеном стручном
испиту; фотокопију лиценце; фотокопију радне
књижице или другог доказа о радном искуству
кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.); фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волотирању, потврде
о обављеном раду од стране начелника служби
здравствених установа на меморандуму, времену
проведеном на раду и оценама рада кандидата,
уколико их кандидат поседује. Кандидати који
испуњавају услове из огласа могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних података
који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или
оспособљеност, дужина трајања школовања и
сл.). Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за
које се прима. Пријаве слати у затвореној коверти
на наведену адресу Клинике, са назнаком радног
места за које се конкурише. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Посао се не чека, посао се тражи
Бесплатна публикација о запошљавању

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ

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

Специјалиста гинекологије и
акушерства

на одређено време ради замене радника
на боловању преко 30 дана

Специјалиста гинекологије и
акушерства

на одређено време због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: специјалиста гинекологије и акушерства са положеним
стручним испитом. Кандидати су у обавези да
уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; оверен препис или фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; оверен препис
или фотокопију уверења о завршеном специјалистичком испиту; уверење Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци након
положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија радне
књижице или потврда послодавца); биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа.
Пријаве на оглас доставити лично или поштом
на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава
на оглас за пријем у радни однос”. Пријаве са
непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране.

Медицинска сестра

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

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН” У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

1. Психолог

у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од
10. септембра 2005. године; на основним сту-

дијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Остали услови:
кандидати за радно место под редним бројем
1. морају предати: кратку биографију (CV);
пријаву на оглас; оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању у звању
дипломираног психолога.

2. Фризер/берберин

у посебним условима рада, на одређено
време због повећаног обима посла, а
најдуже до 3 месеца
УСЛОВИ: средње образовање, изузетно: основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове
уредбе. Посебни услови рада: у стационираним
установама које обављају психијатријску делатност. Остали услови: кандидати за радно место
под редним бројем 2. морају предати кратку биографију (CV); пријаву на оглас; оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем
образовању, изузетно оверена фотокопија
доказа о завршеном основном образовању и
потврда о радном искуству на наведеним пословима најмање 2 године.
ОСТАЛО: У пријави на оглас, поред осталих
података, кандидат треба да да своју сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Пријаве са
потребним доказима достављају се поштом на
следећу адресу: Улица цара Лазара 253, 26220
Ковин или лично у архиви болнице са назнаком
„Оглас”, у року од 8 дана од дана објављивања
огласа код Националне службе запошљавања.
Изабрани кандидати су у обавези да доставе
лекарско уверење о општој здравственој способности. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима, на
одређено време због замене одсутне
запослене
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 / медицинска школа / медицинска сестра техничар, стручни испит; лиценца / решење о
упису у комору; најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању. Опис послова:
предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са завршеном средњом медицинском школом, медицинска сестра/техничар
на осталим болничким одељењима.
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током
школовања, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, оверену копију лиценце/
решења о упису у комору, фотокопију радне
књижице уколико кандидат има радни стаж
или потврду послодавца (други доказ о радном
искуству), оригинал или оверену копију извода
из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију извода из матичне књиге венчаних
уколико је кандидат променио презиме, оригинал или оверену копију уверења о држављанству, копију/очитану личну карту. Напомена:
Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном
месту за које је расписан оглас, дужан је да достави кандидат који буде изабран пре пријема
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у радни однос. Комисија ће разматрати све
доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са
кандидатима који испуњавају услове за пријем
у радни однос обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за
доношење одлуке о изборукандидата. 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 кадровске и административне послове Опште болнице Петровац на
Млави. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији Послови. Пријаве слати у затвореним ковертама на адресу:
Општа болница Петровац на Млави, Моравска
2, 12300 Петровац на Млави или доставити лично у Правну службу Опште болнице Петровац
на Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна
документација неће бити узета у разматрање
при избору кандидата.

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

Биолог/молекуларни биолог

за потребе Одсека за дијагностику
и лечење стерилитета са
ендокринологијом и биомедицински
потпомогнутом оплодњом (БМПО) у
Служби за гинекологију и акушерство,
на одређено време до девет месеци
УСЛОВИ: завршен биолошки факултет; стечено високо образовање: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од
10. септембра 2005. године или 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; пожељно
радно искуство на пословима биолошки потпомогнуте оплодње. Приликом пријављивања на
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом
и контакт подацима; фотокопију дипломе о
стеченом образовању одговарајућег профила;
потврда о редном искуству; извод из матичне
књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење
за правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос
за послове ________ (навести тачан профил за
који кандидат подноси пријаву).

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12
тел. 035/8155-101

1) Лабораторијски техничар

на одређено време, замена до повратка
одсутног радника
УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер лабораторијски техничар (IV степен стручне спреме), положен стручни испит.

2) Техничар за одржавање одеће
и пеглачица
на одређено време због повећаног
обима посла до 12 месеци

УСЛОВИ: основно образовање (I степен стручне
спреме).
ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на оглас
са кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених и извод из матичне књиге венчаних
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(ако је извршена промена презимена), диплому о
завршеној школи наведеној у условима за заснивање радног односа (сва четири сведочанства
за радно место под редним бројем 1), потврду
о положеном стручном испиту за радно место
под редним бројем 1, фотокопију радне књижице, извод са евиденције Националне службе за
запошљавање, лиценца или решење о упису у
комору за радно место под редним бројем 1. Приложити фотокопије тражених докумената. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт
телефоном, као и документа којима се доказује
испуњеност услова конкурса, донети лично у
писарницу Опште болнице Параћин или послати на адресу: Општа болница Параћин, Мајора
Марка 12, 35250 Параћин, у затвореној коверти
са назнаком „Пријава на оглас”. Кандидат прилаже лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за рад приликом заснивања радног
односа. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у новинама НСЗ „Послови“.
Оглас је објављен и на веб-сајту Министарства
здравља. Неблаговремене пријаве, као и пријаве
са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима. За све информације можете се обратити
на телефон: 035/8155-101.

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

Струковни / виши лабораторијски
техничар
више или високо образовање,
на одређено време од 6 месеци,
пробни рад од 3 месеца

Лабораторијски техничар

IV степен, на одређено време
од 6 месеци, пробни рад од 3 месеца
4 извршиоца

Педијатријски техничар

IV степен, на одређено време
од 6 месеци, пробни рад од 3 месеца
8 извршилаца

Гинеколошко-акушерски техничар
IV степен, на одређено време
од 6 месеци, пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

искуство (укључујући стручно оспособљавање и
усавршавање) 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 који уђу
у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за
које се заснива радни однос; доказ да се против
кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није
покренута истрага (уверење надлежног суда);
уверење да кандидат није осуђиван за кривична
дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске
управе или полицијске станице); дозволу за рад
- лиценцу коју је издала надлежна комора (ако је
кандидат у радном односу) или решење о упису
у комору (ако кандидат није у радном односу) за
радно место. Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у захтеваном року,
са њим се неће засновати радни однос. Пријавом
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
Клинички центар Крагујевац. Оглас објавити
путем сајта Министарства здравља Републике
Србије, путем сајта Клиничког центра Крагујевац
и у публикацији „Послови” Националне службе
за запошљавање. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Коначни резултати конкурса биће
објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани
могу захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон за контакт: 034/505-273. Пријаве
се подносе лично, у затвореној коверти, преко
писарнице Клиничког центра Крагујевац или
путем поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос
за радно место... (навести тачан профил за који
кандидат подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА „СВЕТИ ЂОРЂЕ”
34310 Топола, Булевар вожда Карађорђа 67
тел. 034/6811-880

Медицински техничар општег смера
IV степен, на одређено време
од 6 месеци, пробни рад од 3 месеца
55 извршилаца

Помоћни радник на нези болесника
основна школа, на одређено време
од 6 месеци, пробни рад од 3 месеца
6 извршилаца

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 организацији
и систематизацији послова у Клиничком центру
Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу
или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; сведочанства за сваки разред средње школе за медицинске техничаре/сестре са средњом
школском спремом за радно место; уверење о
положеном стручном испиту 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, имејл-адресом; кандидати који имају радно

Доктор медицине

за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслог становништва, тросменски рад
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: високо образовање медицинске струке: на интегрисаним академским
студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање пет
година по прописима који су уређивали високо
образовање до септембра 2005. године; стручни испит; лиценца.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у овереној
фотокопији следећа документа за: доктор
медицине - диплома о завршеном медицинском
факултету, уверење о положеном стручном
испиту, фотокопија извода из матичне књиге
венчаних (ако је кандидат променио презиме);
лиценца или решење о издавању лиценце и
и решење о упису у именик Лекарске коморе
Србије; кандидати који имају радно искуство
- фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о радном искуству; фотокопију
важеће личне карте и личну и радну биографију
са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом.
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Медицина / Индустрија и грађевинарство

Кандидат који буде изабран, пре закључивања
уговора о раду дужан је да достави: доказ о
здравственој способности за рад на наведеним
пословима, уверење да се против кандидата не
води кривични поступак (уверење суда) и не
сме бити старије од 6 месеци, уверење да кандидат није осуђиван за дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП-а) и не сме бити старије од 6 месеци.
Оглас се објављује код Националне службе за
запошљавање и на веб-страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и
на веб-страници Дома здравља „Свети Ђорђе”
Топола (www.dztopola.rs). Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа
у листу „Послови” Националне службе за запошљавање. Кандидати који се јаве на оглас могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку
о пријему, о чему ће одлучити директор Дома
здравља „Свети Ђорђе” Топола. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити
у друге сврхе. Одлука о избору кандидата ће
бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити
објављена на веб-страници Дома здравља „Свети Ђорђе” Топола. Кандидати који не буду изабрани не могу захтевати повраћај достављених
докумената. Контакт телефон: 034/6811-880.
Пријаве се подносе лично или путем поште на
адресу: Дом здравља „Свети Ђорђе” Топола, на
адресу: Булевар вожда Карађорђа 67, са назнаком: „Пријава на оглас за радно место доктора
медицине“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

„EUROMEDICA” - ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА МЕДИЦИНСКУ БИОХЕМИЈУ
НОВИ САД
21000 Нови Сад, Војводе Шупљикца 37
тел. 063/480-862

Медицински биохемичар
УСЛОВИ: VII/1 степен, медицински биохемичар; основна информатичка обука; стручни
испит за здравствене раднике. Јављање кандидата на горе наведени телефон. Рок за пријаву
10.07.2020.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Футошка 121

1. Доктор медицине

на одређено време због повећаног
обима посла, али не дуже од 24 месеца,
у Центру за микробиологију,
Одсек за за копрологију, паразитологију
и серолошку дијагностику
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 искуства у звању доктора
медицине; возачка дозвола Б категорије.
Опис послова: обавља сродне послове по налогу лекара специјалисте (ментора) из одговарајућег центра; за свој рад одговара ментору и
помоћнику директора за образовну и научно-истраживачку делатност; дијагностикује болести, ради на извођењу, тумачењу и издавању
микробиолошких налаза, спроводи унутрашњу и
спољашњу контролу квалитета и консултативне
Бесплатна публикација о запошљавању

активности са докторима медицине других специјалности; ради са потенцијално-инфективним биолошким материјалима; обавља послове предвиђене програмом специјализације за
одређену област здравствене заштите; обавезан/на је да послове доктора медицине обавља
у свим организационим јединицама Центра за
микробиологију 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
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 кандидати подносе: пријаву са личном и радном
биографијом са адресом и контакт телефоном;
оверену фотокопију дипломе/ уверења о стеченом звању доктора медицине; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
оверена фотокопија лиценце издате од стране
надлежне коморе (или решења надлежне коморе о постојању услова за издавање лиценце),
фотокопију очитане личне карте; фотокопију
извода из матичне књиге венчаних (уколико
је дошло до промене презимена); фотокопију
возачке дозволе Б категорије.

2. Медицинска сестра - техничар

на одређено време због повећаног
обима посла, али не дуже од 24 месеца,
у Центру за контролу и превенцију
болести, Одсек за обавезне здравствене
прегледе одређених категорија
запослених
УСЛОВИ: средње образовање здравствене струке у трајању од четири године - смер
медицинска сестра - техничар; стручни испит;
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању; возачка дозвола Б
категорије.
Опис послова: ради на здравственим прегледима одређених категорија становништва које
подлежу здравственом надзору у Центру и на
терену; води евиденцију и унос података у
електронски регистар прегледаних лица; води
евиденцију о носиоцима узрочника заразних
болести и узрочницима болести; обавља унос
и обраду података из пријава заразних болести
и лабораторијски утврђених узрочника заразних болести; води и издаје медицинску документацију (забране, опозиви, санитарне књижице, лабораторијски резултати); саставља
периодичне извештаје (месечни, полугодишњи
и годишњи) из делокруга рада; обрађује статистичке податке о појединим заразним болестима; обрађује статистичке податке о носиоцима узрочника заразних болести и узрочницима
болести; води картотеку клицоноша и носилаштва; учествује у превентивним активностима на
терену; узоркује потенцијално заразни биолошки материјал за лабораторијске анализе у Центру и на терену; израђује понуде за плаћање
услуга санитарног прегледа; обезбеђује услове
за складиштење, чување и транспорт лабораторијских узорака; прикупља податке за епидемиолшки упитник приликом узорковања
болесничког материјала; прикупља и извештава о резултатима лабораторијских анализа;
учествује у епидемиолошком испитивању и
истраживању заразних болест и клицоноштава; обавезан/на је да послове медицинске сестре-техничара у јавном здрављу обавља у свим
организационим јединицама Центра за контролу и превенцију болести 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 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. Посебни услови: рад на терену (поједине групације
становништва у здравственим установама и на
инфективним одељењима); повремена изложеност инфективном материјалу и агенсима непознатог порекла; повремено додатно ангажовање
у случају ванредних стања и епидемија и појаве
болести од већег епидемиолошког значаја, по
налогу непосредног руководиоца. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са личном и
радном биографијом са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе / уверења
о стеченом звању медицинска сестра - техничар; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; оверена фотокопија лиценце
издате од стране надлежне коморе (или решења
надлежне коморе о постојању услова за издавање лиценце), фотокопију очитане личне карте; фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене презимена);
фотокопију возачке дозволе Б категорије.
ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата је 8 дана
од дана објављивања јавног огласа у новинама „Послови”. Кандидати који испуњавају услове јавног огласа 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: Футошка 121, са назнаком „Пријава
за јавни оглас за радно место (навести назив
радног места)” или предати лично на писарницу Института за јавно здравље Војводине (соба
бр. 53). Учесницима јавног огласа доставиће се
путем поште обавештење о изабраном кандидату заједно са документима која су предали уз
пријаву. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

Индустрија и грађевинарство
„ХИДРОВОД” ДОО ПАНЧЕВО
26000 Панчево, Боре Шипоша 25
тел. 013/341-292

Радник у производњи производа
од пластике
УСЛОВИ: IV степен стучне спреме; основна
информатичка обука (Windows. Word, Excel,
Explorer, Outlook). Обезбеђен превоз. Јављање
кандидата на телефон: 013/341-292, особа за
контакт: Зора Шпирић.

„КОНСТРУКТЕЛ” ДОО БЕОГРАД
Београд, Сурчинска 179п
тел. 060/0202-590

Инсталатер

на одређено време 6 месеци,
уз могућност заснивања радног односа
на неодређено време
10 извршилаца
(1 особа са инвалидитетом)
Опис посла: инсталирање телекомуникационих
каблова, извођење радова унутар и ван објекта.
УСЛОВИ: III - IV ниво, без обзира на стечену квалификацију, радно искуство: небитно,
возачка дозвола Б категорије, рад на рачунару: MS Office (Word, Excel), руковање алатом
- пожељно, упорност, истрајност, самоиницијативност, тимски рад. Теренски рад, рад
ван просторија послодавца, обезбеђени превоз, обезбеђен смештај. Пробни рад 1 месец.
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани
кандидати могу да се јаве на контакт телефоне послодавца. Лице за контакт: Тамара Јокић.
17.06.2020. | Број 886 |
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ЖГП ГП „БЕОГРАД” ДОО

Београд, Водоводска 160
тел. 011/2510-842, 011/2510-961
e-mail: zgp@beotel.rs

Место рада: Београд, Смедерево, Горњи Милановац

1. Шеф градилишта
УСЛОВИ: дипломирани грађевински инжењер,
VII ССС, возачка дозвола Б категорије, рад на
рачунару.

2. Бравар - варилац
3. Армирач

2 извршиoца

4. Возач теретног возила
2 извршиoца

Посебна знања: возачка дозвола Ц, Е и ЦЕ категорије.

5. Мануелни радник
3 извршиоца

6. Шеф градилишта
УСЛИВИ: грађевински инжењер, VI ССС, возачка дозвола Б категорије, рад на рачунару.

7. Шеф градилишта
УСЛОВИ: грађевински техничар, IV ССС, возачка дозвола Б категорије, рад на рачунару.

8. Руковалац грађевинским
машинама
ОСТАЛО: Остали услови за сва радна места:
радно искуство: небитно, теренски рад, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена
исхрана, пробни рад 3 месеца. Врста радног
односа: заснивање радног односа на одређено
време, 3 месеца. Рок трајања конкурса: до попуне радних места. Заинтересовани кандидати
могу се јавити послодавцу путем телефона или
да доставе радну биографију путем поште или
мејла. Лице за контакт: Александар Петковић.

рајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинује целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука, 2) високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 139

Секретар

У радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то
ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.

УСЛОВИ: 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 тумачење) у радни однос може да буде примљено
лице које има VII степен одговарајуће стручне
спреме - високо образовање из правних наука
и то: на студијама другог степена, мастер академске или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године и испуњава и посебне услове из
из члана 139. и 140. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/17...6/20, у наставку: ЗОСОВ).

Благајник

са непуним радним временом 50%
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл.
24. Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС, 113/2017) у радни однос може да
буде примљено лице које има 4. степен стручне
спреме стечен завршетком средње школе економске, управне и правнобиротехничке.

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

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
чланом 24. Закона о раду, треба да испуњава и
посебне услове из члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20);
основно образовање / основну школу.

Б Е О Г РА Д
ОШ „ВОЈВОДА МИШИЋ”

11000 Београд, Др Милутина Ивковића 4
тел. 011/264-7742

Наставник ТИО, ТИТ и информатике
Наставник математике и
информатике
Наставник биологије

са непуним радним временом 80%

Наставник енглеског језика

са непуним радним временом 70%

Посао се не чека, посао се тражи
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УСЛОВИ: 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 тумачење) 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): а) да има одговарајуће
високо образовање у складу са чланом 140. и
чланом 142. Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника за рад у основној
школи („Службени гласник” 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) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одгова-

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе 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, утврђрно дискриминаторно понашање; да има држављанство РС;
да зна српски језик (односи се на кандидате
који образовање нису стекли на српском језику). Кандидат уз одштампан попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја на конкурс треба да достави следећу
документацију: радну и личну биографију са
адресом и контакт телефоном - CV; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми - овера не старија од
6 месеци; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије овера не старија 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
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осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела давања или примања мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за која није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање (не старије од 6 месеци); потврду - уверење о знању српског језика (уколико
одговарајуће образовање није стечено на том
језику); 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.
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 процена. Потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи на наведену
адресу, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „ИВО АНДРИЋ”
11090 Београд, Ивана Мичурина 38а

Дефектолог- специјални едукатор
и рехабилитатор

са непуним радним временом од 50%
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став 1. и 2.
и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/19 и 6/20) и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („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). Кандидати су дужни да испуњавају
посебне услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
и то: 1. да имају одговарајуће образовање,
2. да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, 3.
да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, 4. да
има држављанство Републике Србије, 5. да
зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидати подносе: 1. оригинал или оверену копију
дипломе о стеченом образовању, 2. доказ о
знању српског језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику, 3.
уверење о држављанству Републике Србије, 4.
уверење да кандидат није осуђиван, у складу
са одредбом члана 139 став 1) тачка 3) Закона
Бесплатна публикација о запошљавању

о основама система образовања и васпитања,
5. попуњен пријавни формулар са званичне
интернет старнице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, 6. краћу биографију. Сви докази прилажу се у оригиналу или
овереној фотокопији, не старији од 6 месеци.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду.
Одабраним кандидатима се врши психолошка
процена способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања. Пријаве на конкурс са потребним документима, заједно са одштампаним
пријавним формуларом, достављају се у року
од 8 дана од дана објављивања, на адресу
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”
11090 Београд, Канарево брдо 2

Спремачица

78% радног времена

Сервирка

50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове који су предвиђени чл. 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања.
Приликом конкурисања, кандидат прилаже
документацију којом доказује испуњеност
услова за пријем у радни однос у установи и
то: 1. пријаву на конкурс (формулар пријаве
кандидат попуњава електронским путем на
званичном интернет сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја и у штампаном облику доставља установи/школи као
део конкурсне документације), 2. оверену
фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, 3. лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (кандидат доставља лекарско уверење о здравственој способности из
надлежног дома здравља, психолошка способност кандидата утврђиваће се по налогу школе, само за кандидате који уђу у ужи избор),
4. уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца као и за кривична дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење / извод из казнене евиденције
се прибавља у надлежној полицијској станици,
5. уверење о држављанству Републике Србије,
оригинал или оверена копија, 6. фотокопију
личне карте или очитану личну карту, 7. кратку радну биографију, 8. доказ да зна српски
језик, на коме се остварује васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику. Уверења не могу бити старија
од 6 месеци. Пријаве на конкурс са траженом
пратећом документацијом доставити на адресу: ОШ „Ђура Јакшић”, 11090 Београд-Раковица, Канарево брдо 2, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Све ближе информације могу да се добију путем телефона:
011/3582-264 или на имејл школе: osdjj@sbb.
rs. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”
11000 Београд, Ватрослава Јагића 5
тел. 011/2452-561

Чистачица

са 50 одсто радног времена, у
издвојеном одељењу у Миријеву
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19, 27/18 - др.
закони и 6/20) и Правилника о организацији и
систематизацији послова и радних задатака у
ОМШ „Владимир Ђорђевић” (дел. бр. 323/18),
односно: 1) да имају одговарајуће основно
образовање; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3)
да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство
Републике Србије; 5) да знају српски језик.
ОСТАЛО: Кандидати подносе попуњен пријавни формулар преузет са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз попуњени пријавни формулар, поред радне биографије, кандидати, у
оригиналу или овереној фотокопији, прилажу:
сведочанство о завршеном основном образовању; 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 Републике Србије,
не старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; доказ о
знању српског језика за кандидате који на српском језику нису стекли одговарајуће образовање. Пре закључења уговора о раду, кандидати подносе и доказ о испуњености услова из
члана 139 ст. 1 тач. 2 Закона о основама система образовања и васпитања да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима. Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неправовремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве се подносе у Секретаријату ОМШ „Владимир Ђорђевић”, Београд,
Ватрослава Јагића 5 или се шаљу поштом, обавезно са повратницом, уз назнаку „За конкурс”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Чистачица

на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Уз пријаву са биографским
подацима кандидати треба да приложе: фотокопију извода из матичне књиге рођених, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије оригинале на увид. Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити разматране.
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Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана
по истеку рока за подношење пријава. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити на адресу: Саобраћајни факултет,
Служби за опште послове - пријава на конкурс,
11000 Београд, Војводе Степе 305.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК - ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Београд, Наде Димић 4
тел. 011/2619-673, 011/2611-081
e-mail: info@tehnikum.edu.rs
www.tehnikum.edu.rs

Наставник у звању професор
струковних студија за предмете
који припадају ужој стручној
области Пројектовање саобраћајних
токова и организација саобраћаја
и транспорта и Безбедност и
регулисање саобраћаја
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - доктор
наука из релевантне области у односу на предметни конкурс уз претходно завршене одговарајуће академске студије (основне и мастер)
или еквивалентне дипломске студије, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године на одговарајућем студијском програму који припада области Саобраћајно инжењерство; поседовање одговарајућих
стручних и научних референци и исказан смисао за наставни рад.

Наставник у звању професор
струковних студија за предмете који
припадају ужој стручној области
Термотехника и термодинамика
УСЛОВИ: завршен VIII степен стручне спреме
- доктор наука из релевантне области у односу на предметни конкурс уз претходно завршене одговарајуће академске студије (основне и
мастер) или еквивалентне дипломске студије
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године на одговарајућем студијском програму који припада области Машинско инжењерство; поседовање одговарајућих
стручних и научних референци и исказан смисао за наставни рад.

Наставник у звању наставника
вештина за предмет Управљање у
заштити и спасавању, који припада
ужој стручној области Инжењерски
менаџмент, уз обавезу изабраног
наставника да одржава практичне
вежбе из предмета Форензичко
инжењерство, који припада ужој
стручној области Заштита од пожара
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене одговарајуће академске
студије (основне и мастер) или еквивалентне
дипломске студије по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године на
одговарајућем студијском програму који припада области Машинско инжењерство; поседовање одговарајућих стручних референци, исказан смисао за наставни рад; релевантно радно
искуство у трајању од пет година у односу на
предменти конкурс.
ОСТАЛО: Избор се врши у складу са Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/18, 73/2018 и 67/2019), Статутом
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Школе (бр. 01-383 од 23.03.2018) и Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника и сарадника школе (бр. 01-466 од 05.04.2018). Уз
пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене копије диплома, списак радова и сепарате
објављених радова и извод из матичне књиге
рођених. Пријаве доставити на адресу: Одсек Техникум Таурунум - Висока инжењерска школа
струковних студија, Наде Димић 4, 11080 Београд-Земун, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

ЧЕТВРТА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Теодора Драјзера 25
тел. 011/2663-652

Наставник математике
Наставник српског језика
и књижевности
Наставник биологије
Наставник рачунарства
и информатике
Наставник немачког језика
непуно радно време 80%

Наставник биологије

непуно радно време 60%

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 и др. закони, 10/2019 и
6/2020) и то да: 1) имају одговарајуће образовање - за наставника: у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013,
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019),
за спремачицу: основно образовање; 2) имају
психичку, физичку и здравствену 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 месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) имају држављанство Републике
Србије; 5) знају српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику). Кандидати достављају
доказе о испуњености услова из тачака 1), 3),
4) и 5) заједно са одштампаним попуњеним
пријавним формуларом доступним на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а доказ из тачке
2) достављају пре закључења уговора о раду.
Кандидати су дужни да уз попуњен пријавни формулар (који је доступан на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја) доставе и: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми или оверену фотокопију уверења о стеченом високом образовању ако диплома није

уручена, уверење о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање тримесеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела 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 (оригинал или оверена фотокопија, не старије од
шест месеци), уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од
шест месеци), потврду (уверење) о познавању
српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није
стекао диплому на српском језику (оригинал
или оверена фотокопија). У поступку одлучивања о избору, кандидати који буду изабрани у
ужи избор упућују се на проверу психолошких
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Пријаве са потребном документацијом достављају се Гимназији у затвореној коверти, са
назнаком: „За конкурс - радно место ________”
на наведену адресу или лично у секретаријат
Гимназије од 10.00 до 13.00 часова сваког радног дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„РАДЕ КОНЧАР”
11060 Београд, Браће Грим 32

Наставник енглеског језика
и књижевности

са непуним радним временом од 89%
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен
филолошки факултет - енглески језик. Општи
услови: сви кандидати морају да испуњавају
услове у погледу одговарајућег образовања; да
имају одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела давање или примање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санлцију и за кога није, у складу са
законом, утврђено дискрминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаве достављају оверене фотокопије: дипломе, извода из матичне
књиге рођених и уверења о држављанству.
Пријаве на конкурс слати на адресу: Електротехничка школа „Раде Кончар”, Браће Грим 32,
11060 Београд или лично. Пријаве на конкурс
примаће се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ФИЛИП ВИШЊИЋ”

11000 Београд, Салвадора Аљендеа 17
тел. 011/2784-581

Наставник технике и технологије
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 чл. 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: има одговарајуће образовање прописано чланом 140 став
1. и 2. Закона о основама система образовања и
васпитања стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице које је стекло образовање на студијама другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета, као и степен и врсту образовања у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима; није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик. Докази
о испуњености услова из тач. 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
школи. Уз пријавни формулар са званичне
интернет странице, потребно је да кандидат
достави следећу документацију: кратку биографију (ЦВ); оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању (лица са
звањем мастер достављају и диплому основних академских студија); оригинал или оверену
фотокопију уверења Министарства унутрашњих
послова Републике Србије да није осуђиван не
Бесплатна публикација о запошљавању

старије од 6 месеци; оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци; оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених, издатог на прописаном обрасцу са
холограмом. Доказ о здравственој способности
за рад са ученицима (уверење о здравственом
стању) прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријава на конкурс мора
садржати актуелни број телефона и тачну адресу пребивалишта кандидата. Конкурс спроводи
конкурсна комисија коју именује директор школе, која утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос у року од 8 дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима. Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима са
листе и доноси решење о избору кандидата у
року од 8 дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни
формулар са конкурсом траженим документима и доказима о испуњавању услова, доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса лично у секретаријат школе или поштом
на адресу: Основна школа „Филип Вишњић”,
11000 Београд, Улица Салвадора Аљендеа 17,
са назнаком: „За конкурс - Наставник технике
и технологије”. Ближа обвештења о конкурсу
могу се добити од секретара школе на телефон: 011/2784-581. Подаци који се прикупљају
биће искоришћени само у сврху обраде података у конкурсном поступку у складу са Законом о
заштити података о личности („Сл. гласник РС”,
бр. 87/2018).

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

Наставник енглеског језика

са 55% радног времена
(32,68% за први циклус и 22,22%
за други и трећи циклус)
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове
за заснивање радног односа, у складу са чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17,
27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20): 1) одговарајуће високо образовање предвиђено чланом
140 и 142 Закона: стечено на студијама другог степена (мастер академске студије-мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005 године, а 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, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 2)
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и

против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) да је кандидат држављанин РС, 5) да
зна српски језик.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете. Докази о испуњености услова
по тачки 1), 3)-5) саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду. Пријава са биографијом, дипломом о стеченој стручној спреми,
уверењем о држављанству, изводом из матичне књиге рођених и осталом пратећом документацијом слати на адресу школе. Фотокопије
докумената морају бити оверене, не старије
од 6 месеци. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања. Сва додатна обавештења кандидати могу добити путем телефона: 8723-240.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ”
11080 Земун, Првомајска 79

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће
високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони и 10/2019) за наставника те врсте
школе и подручја рада, педагога или психолога, односно лице које је стекло одговарајуће
високо образовање, и то: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; поседовање дозволе за рад
(лиценце) наставника, васпитача и стручног
сарадника; обука и положен испит за директора установе (изабрани директор који нема
положен испит за директора, дужан је да га
положи у року од две године од дана ступања
на дужност); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има држављанство Републике Србије;
знање српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Комисија
за избор директора цениће и доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата
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(извештај просветног саветника), ако га поседује, као и доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, ако је кандидат претходно обављао
дужност директора установе. 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 образовање
из члана 140 став 3 истог закона, то јест високо
образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од три године, или више образовање, за наставника те врсте школе, дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада на пословима васпитања и образовања у установи, после
стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, као и друга уверења којима
се доказује испуњеност услова за наставника,
односно психолога или педагога у овој школи
(не старије од шест месеци); оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно лиценци (не старије од шест месеци);
оригинал или оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за директора установе (изабрани директор који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року од две
године од дана ступања на дужност), потврду
о радном стажу у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не
старије од шест месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); оригинал или
оверена фотокопија уверења (не старије од
6 месеци) из надлежне службе Министарства
унутрашњих послова да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; оригинал или оверена фотокопија
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 оптужног предлога, не старије
од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију
уверења надлежног привредног суда да кандидат није осуђиван за привредни преступ у
вршењу раније дужности, не старије од 6 месеци; доказ о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику; доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), ако га поседује; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (само кандидати
који су претходно обављали дужност директора установе), лекарско уверење - да има психичку, физичку и здраствену способност за
рад са децом и ученицима (не старије од шест
месеци), биографију са кратким прегледом
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кретања у служби и предлогом програма рада
директора установе. Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве на Конкурс за избор директора установе подносе се
у затвореној коверти на адресу: ОШ „Петар
Кочић”, Првомајска 79, 11080 Земун, уз напомену „Конкурс за директора установе - не отварати”. Сва потребна обавештења о конкурсу могу
се добити код секретара школе, радним данима од 9.00 до 14.00 часова, на број телефона:
011/219-6149.

или донето решење о одређивању притвора
(не старије од 6 месеци); 5) уверење да није
осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139 став 1. тачке 3.
Закона (не старије од 6 месеци); 6) уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија не старије од 6 месеци); 7)
извод из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу са хологромом (оригинал или
оверена фотокопија да није старија од 6 месеци); 8) доказ да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику).

ОСНОВНА ШКОЛА „БОРА
СТАНКОВИЋ”

НАПОМЕНА: Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 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 горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурс за _______”. Контакт телефон
011/3983-590.

11000 Београд, Паунова 19 а
тел. 011/3983-590

Наставник српског језика
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање
радног односа из чл 24. Закона о раду, кандидат треба да испуњава услове из чл. 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони и 10/2019): а) да има одговарајуће
високо образовање: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године, б) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; в) није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; г) има
држављанство Републике Србије; д) зна језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Уз пријавни формулар
потребно је доставити школи: 1) биографске
податке, односно биографију са адресом и контакт телефоном - CV; 2) оверену фотокопију
дипломе одговарајућег степена и врсте стручне
спреме (не старије од 6 месеци); кандидат који
има високо образовање стечено на студијама
другог степена доставља оверену копију дипломе другог степена и оверену копију дипломе
основних академских студија; 3) лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(подноси се пре закључења уговора о раду);
4) уверење из суда да против кандидата није
покренут кривични поступак: донета наредба
о спровођењу истраге; покренута оптужница

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

Редовни професор за ужу научну
област Социјална фармација и
фармацеутска пракса
УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање
8, односно које има најмање 3 године педагошког искуства на високошколској установи, има
научни назив доктора наука, научне, односно
стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад, више научних радова од
значаја за развој науке у ужој научној области
објављених у међународним или водећим
домаћим часописима са рецензијама, односно
оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални метод и сл.), односно
руковођење или учешће у научним пројектима,
објављен уџбеник или монографију, практикум
или збирку задатака за ужу научну област за
коју се бира и више радова саопштених на
међународним или домаћим научним скуповима, већи број научних радова који утичу на
развој научне мисли у ужој области објављених у међународним или водећим домаћим
часописима са рецензијама, односно већи број
научних радова и саопштења изнетих на међународним или домаћим научним скуповима,
објављен уџбеник или монографију или оригинално стручно остварење; остварене резултате у развоју научно-наставног подмлатка
на факултету, учешће у завршним радовима
на специјалистичким и мастер академским
студијама; завршен фармацеутски факултет.
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да
приложе: диплому о завршеним претходним
степеним студија и стеченом научном називу
доктора наука из одговарајуће научне области
(оверене фотокопије); биографију; списак
радова; радове; уџбеник/монографију/практикум/збирку задатака; извод из матичне књиге
рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија). Услови за избор у звање су
прописани: Законом о високом образовању,
Правилником о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника на Фармацеутском факултету, Критеријумима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду,
Статутом Универзитета у Београду и Статутом
Факултета.
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Наука и образовање

Ванредни професор за ужу научну
област Фармацеутска технологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање
8, односно које има најмање 3 године педагошког искуства на високошколској установи, има
научни назив доктора наука из научне области
за коју се бира, научне, односно стручне радове
објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад;
више научних радова од значаја за развој науке
у ужој научној области објављених у међународним или водећим домаћим часописима са рецензијама, односно оригинално стручно остварење
(пројекат, студију, патент, оригинални метод и
сл.), односно руковођење или учешће у научним
пројектима, објављен уџбеник или монографију,
практикум или збирку задатака за ужу научну
област за коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима; завршен фармацеутски факултет.

Ванредни професор за ужу научну
област Броматологија
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање
8, односно које има најмање 3 године педагошког искуства на високошколској установи, има
научни назив доктора наука из научне области
за коју се бира, научне, односно стручне радове
објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад;
више научних радова од значаја за развој науке
у ужој научној области објављених у међународним или водећим домаћим часописима са рецензијама, односно оригинално стручно остварење
(пројекат, студију, патент, оригинални метод и
сл.), односно руковођење или учешће у научним
пројектима, објављен уџбеник или монографију,
практикум или збирку задатака за ужу научну
област за коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим научним
скуповима; завршен фармацеутски факултет.
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом
научном називу доктора наука из одговарајуће
научне области (фотокопије); биографију; списак радова; радове; уџбеник/монографију/практикум/збирку задатака за ужу научну област за
коју се бира; извод из матичне књиге рођених
(фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија). Услови за избор у звање су прописани:
Законом о високом образовању, Правилником о
начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету,
Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Фармацеутског факултета Универзитета у Београду.

Асистент са докторатом за ужу
научну област Медицинска
биохемија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: лице које је стекло научни назив доктора наука из научне области за коју се бира и
показује смисао за наставни рад, завршен фармацеутски факултет.

Асистент са докторатом за ужу
научну област Патофизиологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: лице које је стекло научни назив доктора наука из научне области за коју се бира
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и показује смисао за наставни рад, завршен
медицински факултет.
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом
научном називу доктора наука (оверена фотокопија), биографију, извод из матичне књиге
рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија). Услови за избор у звање су
прописани Законом о високом образовању и
Статутом Фармацеутског факултета Универзитета у Београду.

Асистент за ужу научну област
Фармакологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: лице које је студент докторских академских студија који је сваки од претходних
степена студија завршио са просечном оценом најмање 8,00, односно магистар наука
коме је прихваћена тема докторске дисертације и показује смисао за наставни рад; завршен фармацеутски или медицински факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс треба
да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија (оверене фотокопија);
биографију: уверење о похађању докторских
академских студија; доказ да је прихваћена
тема докторске дисертације (уколико је магистар наука); извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству
(фотокопија). Услови за избор у звање су
прописани Законом о високом образовању и
Статутом Универзитета у Београду и Статутом
Фармацеутског факултета.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима се
подносе у писаној форми Архиви Факултета,
Војводе Степе 450, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ”
11000 Београд,
Булевар ослобођења 317
тел. 011/3098-280, 2469-629

Наставник географије
Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
прописано чланом 139 и чланом 140 став 1.
и 2. Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/18 - др. закон, 10/19, 6/20 даље Закон),
као и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18,
11/19); да кандидат има одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије): (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, 2) високо
образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да кандидат има психичку,

физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није 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 кривично дело примање мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар
са кратком биографијом приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија); оригинал или оверену
фотокопију уверења надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак: а) доношењем наредбе о спровођењу
истраге; б) потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или в) доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела
из члана 139 став 1. Тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања (не
старије од 6 месеци); оригинал или оверену
фотокопију уверења надлежне службе Министарства унутрашњих послова да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања
и за кога није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (не старије од 6
месеци); лекарско уверење да лице има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима прибавља кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. Непотпуне и
неблаговремене пријаве на конкурс неће се
разматрати, као ни фотокопије докумената
које нису оверене од стране надлежног органа.
Пријаве на конкурс са назнаком „За конкурс”
доставити лично или поштом на адресу: ОШ
„Филип Филиповић”, Булевар ослобођења 317.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса.

ДОПУНА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА ПУТНИК”
11000 Београд, Рипањ,
Пут за колонију 12
тел. 011/8650-584

Конкурс објављен у публикацији „Послови”
дана 18. 03. 2020. године за радна места чистачице (3 извршиоца), радно место педагога школе и радно место наставника разредне наставе
- по један извршилац на неодређено време, са
пуним радним временом - допуњује се у следећем: продужава се рок за пријаву кандидата
на објављени конкурс за период од 8 дана од
дана објављивања допуне конкурса, а у складу са Уредбом о примени рокова у управним
поступцима за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 41/20 и 43/20).
17.06.2020. | Број 886 |

41

Наука и образовање

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ПТТ ШКОЛА

Чистачица

Наставник предметне наставе математика

11000 Београд, Булевар војводе Бојовића 2
тел. 011/2182-944

2 извршиоца
УСЛОВИ: 1) основно образовање; 2) психичка, физичка и здравствена способност за рад;
3) да лице није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против 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 остварује образовно-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 тачака
1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају Ваздухопловној академији.
Уз пријавни формулар достављају се следећи
докази: 1) сведочанство о стеченом основном
образовању; 2) доказ из казнене евиденције
од Министарства унутрашњих послова да лице
није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (да није старији од 6 месеци); 3) уверење о држављанству 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 (ЦВ). Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
(да није старије од 6 месеци) изабрани кандидат 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 потребном документацијом доставља се у затвореној
коверти са назнаком „Конкурс за чистачицу”
на наведену адресу Ваздухопловне академије, препорученом поштом или непосредно у
секретаријату Ваздухопловне академије, сваког радног дана од 11.00 до 16.00 часова. Кандидат који је учествовао у изборном поступку
има право да, под надзором овлашћеног лица
секретара Мирјане Лазаревић, прегледа сву
конкурсну документацију, у складу са законом. Телефон за информације: 011/2182-956
и 062/8022-410.
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11000 Београд, Здравка Челара 16
тел. 011/3290-861

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који испуњавају услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања: да поседују одговарајуће образовање
у складу са чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник” број
88/17, 10/19, 6/2020) и Правилника о степену
и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС
- Просветни гласник” број 8/15, 11/16, 13/16
и 2/17, 8/2015, 3/2018, 7/2019); да кандидати
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.

Наставник практичне наставе у
подручју рада Електротехника
са 92% радног времена

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који испуњавају услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања: да поседују одговарајуће образовање
у складу са чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник” број
88/17, 10/19, 6/2020) и Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”
бр. 8/2015, 11/2016 и 2/2017, 8/2017, 4/2018,
13/2018); да кандидати имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник предметне наставе
- физичко васпитање
са 60% радног времена

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који испуњавају услове из члана 139
Закона о основама система образовања и вас-

питања: да поседују одговарајуће образовање
у складу са чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник” број
88/17, 10/19, 6/2020) и Правилника о степену
и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, број 8/15, 11/16, 13/16
и 2/17, 8/2015, 3/2018, 7/2019); да кандидати
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.

Наставник предметне наставе
- биологије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који испуњавају услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања: да поседују одговарајуће образовање
у складу са чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник” број
88/17, 10/19, 6/2020) и Правилника о степену
и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС
- Просветни гласник” број 8/15, 11/16, 13/16
и 2/17, 8/2015, 3/2018, 7/2019); да кандидати
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.

Техничар одржавања
информационих система и
технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који испуњавају услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања: да поседују одговарајуће образовање
у складу са чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник” број
88/17, 10/19, 6/2020) и Правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака у Средњој техничкој ПТТ школи
- 4 степен стручне спреме - електротехничар
информационих технологија, администратор
рачунарских мрежа, електротехничар рачунара; да кандидати имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
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ученицима; да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије; 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 документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: попуњен и одштампан пријавни формулар на званичној страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ из казнене евиденције МУП-а (оригинал или оверена фотокопија, да није старије од 6 месеци) да
лице није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци),
доказ одговарајуће високошколске установе о
познавању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику (оригинал
или оверена фотокопија). Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад да децом и ученицима, изабрани
кандидат ће доставити пре закључења уговора
о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија
коју именује директор, избор се врши у складу са Законом о основама система образовања
и васпитања. У поступку одлучивања о избору кандидата, кандидати изабрани у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања.
Пријаве доставити лично, радним даном од
11.00 до 13.00 часова или послати на наведену
адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „НОВИ БЕОГРАД”
11070 Нови Београд, Народних хероја 12

Медицинска сестра
у посебним условима
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у чл. 24. ст. 1. Закона о
раду, кандидат треба да испуни услове у складу са чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. да има одговарајуће
образовање, 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безБесплатна публикација о запошљавању

условна казна затвора у трајању од најмање 3
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. да има држављанство
Републике Србије, 5. да зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова под 1, 3, 4 и 5 су
саставни део пријаве на конкурс, а доказ под
тачком 2 прибавља се пре закључења уговора
о раду. Кандидат треба да има средње образовање здравствене струке у трајању од 4 године, у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника
и васпитача у основној школи за ученике са
сметњама у развоју. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја - део Ново на
сајту), оверену фотокопију дипломе о завршеном образовању (не старија од 6 месеци), оригинал или оверену копију извода из матичне
књиге рођених (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену копију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал или
оверену копију доказа 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).
Доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик, у
обавези су да доставе само они кандидати који
образовање нису стекли на српском језику, а
доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит
из српског језика. 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 са изабраним кандидатом. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Пре доношења одлуке о избору,
кандидати који су изабрани у ужи избор, чије
су пријаве благовремене, потпуне и уз које су
приложени сви потребни докази који испуњавају услове, упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о
чему ће кандидати бити обавештени на контакт
телефоне које су навели у пријавама. Пријавни
формулар са документацијом доставити лично
у секретаријат школе или путем препоручене
пошиљке на наведену адресу. Документа се по
окончању конкурса на враћају кандидатима.
Оверена фотокопија јесте фотокопија оригиналног документа која се оверава код јавног
бележника. Изузетно, у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама као повереним пословима. Лице које доатави неоверене копије сматраће се да је доставило непотпуну документацију. Благовременом пријавом сматраће се
она пријава која је предата у року утврђеним
конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се она
пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да испуњава услове означене у конкурсу. Подаци који се прикупљају
биће искоришћени искључиво у сврху обраде
података у конкурсном поступку, у складу са
Законом о заштити података о личности.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉИЦА МАРИЈА”

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

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: висока стручна спрема на основу члана 140 и члана 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 - други закон 10/2019 и
6/2020), Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18 и 11/19), Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Краљица
Марија”, посебни услови из Закона о основама
система образовања и васпитања, члан 139
(„Сл. гласник РС”, 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 6/2020).

Наставник математике
УСЛОВИ: висока стручна спрема на основу члана 140 и члана 142. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 - други закон 10/2019 и
6/2020), Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18 и 11/19), Правилника о организацији систематизацији послова у ОШ „Краљица
Марија”, посебни услови из Закона о основама
система образовања и васпитања, члан 139
(„Сл. гласник РС”, 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020).

Наставник српског језика и
књижевности
УСЛОВИ: висока стручна спрема на основу члана 140 и члана 142. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 - други закон 10/2019 и
6/2020), Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18 и 11/19), Правилника о организацији систематизацији послова у ОШ „Краљица
Марија”, посебни услови из Закона о основама
система образовања и васпитања, члан 139
(„Сл. гласник РС”, 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020).

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: висока стручна спрема на основу члана 140 и члана 142. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 - други закон 10/2019 и
6/2020), Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18 и 11/19), Правилника о организацији систематизацији послова у ОШ „Краљица
Марија”, посебни услови из Закона о основама
система образовања и васпитања, члан 139
(„Сл. гласник РС”, 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити:
попуњен пријавни формулар који се налази на
званичној страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; радну биографију; доказ о стручној спреми (оверена копија
дипломе, доказ о броју бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
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професионалне праксе); уверење о неосуђиваности издато од МУП-а; уверење о држављанству (оригинал или оверена копија); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија). Доказ који се односи на психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом подноси се приликом пријема у радни
однос.
ОСТАЛО: Пријаве послати поштом (са назнаком за које радно место се конкурише) или их
доставити на адресу школе: Михаја Еминескуа
65, 11212 Овча - Београд, а ближе информације
се могу добити на број телефона: 011/2731495. Рок за пријављивање је осам дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉИЦА МАРИЈА”
11212 Овча - Београд, Михаја Еминескуа 65
тел. 011/2731-495

Наставник информатике и
рачунарства
са 60% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема на основу члана 140 и члана 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 - други закон 10/2019 и
6/2020), Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18 и 11/19), Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Краљица
Марија”, посебни услови из Закона о основама
система образовања и васпитања, члан 139
(„Сл. гласник РС”, 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 6/2020).

Наставник физике

са 90% радног времена
УСЛОВИ: висока стручна спрема на основу члана 140 и члана 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 - други закон 10/2019 и
6/2020), Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18 и 11/19), Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Краљица
Марија”, посебни услови из Закона о основама
система образовања и васпитања, члан 139
(„Сл. гласник РС”, 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 6/2020).

Чистачица

са 65% радног времена
УСЛОВИ: основно образовање према Правилнику о организацији и систематизацији послова у ОШ „Краљица Марија”, посебни услови из
Закона о основама система образовања и васпитања, члан 139 („Сл. гласник РС”, 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити:
попуњен пријавни формулар који се налази на
званичној страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; радну биографију; доказ о стручној спреми (оверена копија
дипломе, за радно место наставника информатике и рачунарства и наставника физике - доказ
о броју бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и професионалне
праксе); уверење о неосуђиваности издато од
МУП-а; уверење о држављанству (оригинал или
оверена копија); извод из матичне књиге рође-
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них (оригинал или оверена копија). Доказ који
се односи на психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом, подноси се приликом пријема у радни однос. Пријаве послати поштом (са назнаком за које радно место се
конкурише) или их доставити на адресу школе:
Михаја Еминескуа 65, 11212 Овча - Београд,
а ближе информације се могу добити на број
телефона: 011/2731-495. Рок за пријављивање
је осам дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

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

Референт за финансијскорачуноводствене послове
непуно радно време 50%

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених члановима 24 и 26 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61, 54/09, 32/13 и
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), кандидати требају да испуњавају услове предвиђене чланом
139 Закона о основама система и образовања
и васпитања („Службени гласник Републике
Србије” број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020)
и Правилником о организацији и систематизацији радних места у Петој економској школи
„Раковица” за радно место и то: 1) да поседују
одговарајуће средње образовање у трајању од
четири године из подручја рада Економија, право и администрација, уз радно искуство на тим
пословима од најмање годину дана; 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 3 месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (доказ
не старији од 6 месеци); 4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају српски језик
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад - потврда да је кандидат наставу слушао
на српском језику (доказ достављају кандидати
који одговарајуће образовање нису стекли на
српском језику). 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 пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи, и то: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем образовању, оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству, оригинал
или оверену фотокопију доказа о неосуђиваности (доказ не старији од 6 месеци).

Техничар одржавања
информационих система и
технологија
непуно радно време 50%

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
члановима 24 и 26 Закона о раду („Службени
гласник РС”, бр. 24/05, 61, 54/09, 32/13 и 75/14,
13/17, 113/17 и 95/18), кандидати требају да

испуњавају услове предвиђене чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије”,
број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о организацији и систематизацији
радних места у Петој економској школи „Раковица” за радно место: 1) да поседују одговарајуће средње образовање у четворогодишњем
трајању уз радно искуство на тим пословима
од једне године; 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 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (доказ не
старији од 6 месеци); 4) да имају држављанство
Републике Србије; 5) да знају српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад (доказ достављају кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). 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 пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи, и то: оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању, оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству,
оригинал или оверену фотокопију доказа о неосуђиваности (доказ не старији од 6 месеци).
ОСТАЛО: У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор
кандидата који се упућују на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступка. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса на адресу: Пета економска школа „Раковица”, Хасанагинице 8, Београд
или лично у секретаријату школе. Напомена:
У току је реконструкција и надоградња објекта Пете економске школе „Раковица” и лична
достава пријава је у просторијама ОШ „Иво
Андрић”, Ивана Мичурина 38а (секретаријат
Пете економске школе „Раковица”), од 09.00 до
15.00 часова. Све додатне информације могу се
добити на број телефона: 066/8888-976, сваким
радним даном од 09 до 15 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ”
11060 Београд - Вишњичка бања,
Романа Ролана 67
тел. 011/2780-772

Наставник биологије

са 80% радног времена
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема на основу члана 140 и члана 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и
6/20), Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18 и 11/19), Правилника о организа-
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Наука и образовање

цији послова и систематизацији радних места у
ОШ „Милена Павловић Барили”, општи услови
из Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05,
54/98, 32/13, 75/14 и 95/18), посебни услови из
Закона о основама система образовања и васпитања, члан 139 („Сл. гласник РС”, бр. 88/17,
27/18 - др закони, 10/19 и 6/20).

Наставник географије
са 70% радног времена

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема на основу
члана 140 и члана 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19), Правилника о организацији послова и систематизацији радних места у ОШ „Милена Павловић Барили”, општи услови из Закона о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/05, 54/98, 32/13, 75/14 и 95/18), посебни услови из Закона о основама система образовања и васпитања, члан 139 („Сл. гласник РС”, бр.
88/17, 27/18 - др закони, 10/19 и 6/20).

Наставник информатике
и рачунарства
са 70% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла може бити примљен кандидат који испуњава
следеће услове: одговарајућа стручна спрема на
основу члана 140 и члана 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20),
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19), Правилника о организацији послова и систематизацији радних места у ОШ „Милена Павловић Барили”, општи услови из Закона о раду („Сл. гласник
РС” бр. 24/05, 54/98, 32/13, 75/14 и 95/18), посебни услови из Закона о основама система образовања и васпитања, члан 139 („Сл. гласник РС”, бр.
88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити:
попуњен пријавни формулар који се налази на
званичној страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; кратке биографске податке; доказ о стручној спреми (оверена
копија дипломе да није старија од 6 месеци);
доказ о броју бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина; уверење о
неосуђиваности издато од МУП-а (да није старије од 6 месеци); уверење о држављанству
(огигинал или оверену копију, да није старија
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену копију, да није старија
од 6 месеци). Доказ који се односи на психичку, физичку и здравствену способност за рад
подноси се приликом пријема у радни однос.
Пријаве се подносе на адресу установе, а ближе
информације се могу добити на број телефона:
011/2780-772. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА
ГИМНАЗИЈА
КОЛЕЏ БЕОГРАД
11250 Београд, Стјепана Супанца 15а
e-mail: office@koledz-beograd.edu.rs

Наставник/ца математике
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
одређеног занимања, сходно чл. 140 Закона о
Бесплатна публикација о запошљавању

основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18); психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да лице није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
или злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике
Србије; зна српски језик.

одговарајуће високошколске установе, осим за
кандидате који су стекли образовање на језику
на коме се остварује васпитно-образовни рад
(српски језик). Пријава на конкурс мора садржати актуелни број фиксног или мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Пријаве са
документима којима се доказује испуњеност
услова конкурса доставити на наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Кандидати који
не буду изабрани, документацију могу преузети сваког радног дана од 9.00 до 15.00 часова
у секретаријату школе, након правоснажности
решења о избору кандидата по конкурсу.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас учесници су
обавезни да доставе: биографију, увререње
о држављанству РС, извод из матичне књиге
рођених, оверену фотокопију дипломе. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објаве огласа. Пријаве на конкурс слати на адресу: Прва
спортска кошаркашка гимназија - Колеџ Београд, Стјепана Супанца 15а, 11250 Железник,
Београд или на e-mail office@koledz-beograd.
edu.rs, у скенираној форми.

Оглас објављен у публикацији „Послови”
10.06.2020. године, исправља се у називу радног места наставник теоријске наставе, област
електротехника, са непуним радним временом,
26 сати недељно и исправно треба да гласи:

ОШ „ИВАН ГУНДУЛИЋ”

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

11000 Београд, Хајдук Станкова 2

Наставник практичне наставе,
област електротехника

са непуним радним временом од 26 сати
недељно
Остали услови конкурса остају непромењени.

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

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧУКАРИЦА”

Наставник техничког и
информатичког образовања технике и технологије

Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717

са 70% радног времена

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање прописано чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи; психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; да лице није правоснажном судском пресудом осуђивано за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора од најмање 3 месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; знање
српског језика и језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да
попуни пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, који у штампаној форми
доставља школи. Уз попуњен пријавни формулар доставити: оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању, оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију
уверења да кандидат није осуђиван правоснажном судском пресудом за кривична дела
из услова конкурса (не старије од 6 месеци),
радну биографију. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) подноси само
изабрани кандидат пре закључивања уговора о
раду. Знање српског језика и језика на коме се
остварује васпитно-образовни рад доказује се
положеним испитом из тог језика по програму

Дипломирани правник за правне,
кадровске и административне
послове
УСЛОВИ: радно искуство од две године у струци. У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање
одговарајућег образовања: високо образовање:
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да имa психичку, физичку и здрaвствeну спoсoбнoст зa рaд сa дeцoм,
да ниje oсуђивaнo прaвнoснaжнoм прeсудoм зa
кривичнo дeлo зa кoje je изрeчeнa бeзуслoвнa
кaзнa зaтвoрa у трajaњу oд нajмaњe три мeсeцa, кao и зa кривичнa дeлa нaсиљe у пoрoдици, oдузимaњe мaлoлeтнoг лицa, зaпуштaњe и
злoстaвљaњe мaлoлeтнoг лицa или рoдoскврнућe, зa кривичнa дeлa примaњe или дaвaњe
митa; зa кривичнa дeлa из групe кривичних
дeлa прoтив пoлнe слoбoдe, прoтив прaвнoг сaoбрaћaja и прoтив чoвeчнoсти и других
дoбaрa зaштићeних мeђунaрoдним прaвoм, бeз
oбзирa нa изрeчeну кривичну сaнкциjу, и зa
кoje ниje, у склaду сa зaкoнoм, утврђeнo дискриминaтoрнo пoнaшaњe, да имa држaвљaнствo Рeпубликe Србиje, дa зна српски језик,
знање и способност рада на рачунару. Кандидат попуњава пријавни формулар за пријаву
на конкурс, који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Уз одштампани пријавни
формулар, кандидат доставља: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
уверење о држављанству не старије од шест
месеци (оригиналл или оверена фотокопија);
уверења полицијске управе, не старије од шест
месеци, да лице ниje oсуђивaнo прaвнoснaжнoм
17.06.2020. | Број 886 |
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прeсудoм зa кривичнo дeлo зa кoje je изрeчeнa
бeзуслoвнa кaзнa зaтвoрa у трajaњу oд нajмaњe
три мeсeцa, кao и зa кривичнa дeлa нaсиљe
у пoрoдици, oдузимaњe мaлoлeтнoг лицa,
зaпуштaњe и злoстaвљaњe мaлoлeтнoг лицa
или рoдoскврнућe, зa кривичнa дeлa примaњe
или дaвaњe митa; зa кривичнa дeлa из групe
кривичних дeлa прoтив пoлнe слoбoдe, прoтив
прaвнoг сaoбрaћaja и прoтив чoвeчнoсти и других дoбaрa зaштићeних мeђунaрoдним прaвoм,
бeз oбзирa нa изрeчeну кривичну сaнкциjу, и зa
кoje ниje, у склaду сa зaкoнoм, утврђeнo дискриминaтoрнo пoнaшaњe (оригинал или оверена фотокопија). Доказ да кандидат имa психичку, физичку и здрaвствeну спoсoбнoст зa рaд
сa дeцoм (лекарско уверење) прибавља се пре
закључења уговора о раду. Сви остали докази
саставни су део пријаве на конкурс. Непотпуне,
неуредне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање. Установа нема обавезу да
кандидатима врати приложену документацију
по конкурсу. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве слати искључиво путем
поште, на адресу Предшколска установа „Чукарица”, Београд, Пожешка 28, са назнаком „За
конкурс за радно место дипломирани правник
за правне, кадровске и административне послове”. Ближе информације се могу добити путем
тел. 011/3552-770.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧУКАРИЦА”
Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717

Васпитач

30 извршилаца
УСЛОВИ: у радни однос ради обављања посла
васпитача, може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања, послове васпитача у
предшколској установи може да обавља лице
које има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије,
основне академске студије или специјалистичке струковне студије) или на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне
студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године - васпитач; да имa
психичку, физичку и здрaвствeну спoсoбнoст зa
рaд сa дeцoм; да ниje oсуђивaн прaвнoснaжнoм
прeсудoм зa кривичнo дeлo зa кoje je изрeчeнa
бeзуслoвнa кaзнa зaтвoрa у трajaњу oд нajмaњe
три мeсeцa, кao и зa кривичнa дeлa нaсиљe
у пoрoдици, oдузимaњe мaлoлeтнoг лицa,
зaпуштaњe и злoстaвљaњe мaлoлeтнoг лицa
или рoдoскврнућe, зa кривичнa дeлa примaњe
или дaвaњe митa; зa кривичнa дeлa из групe
кривичних дeлa прoтив пoлнe слoбoдe, прoтив
прaвнoг сaoбрaћaja и прoтив чoвeчнoсти и других дoбaрa зaштићeних мeђунaрoдним прaвoм,
бeз oбзирa нa изрeчeну кривичну сaнкциjу, и зa
кoje ниje, у склaду сa зaкoнoм, утврђeнo дискриминaтoрнo пoнaшaњe, да имa држaвљaнствo Рeпубликe Србиje, да знa српски jeзик и
jeзик нa кojeм oствaруje oбрaзoвнo-вaспитни
рaд (српски језик); да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова
(сматра се да васпитач који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу има наведено образовање). Обавеза
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полагања испита за лиценцу. Кандидат попуњава пријавни формулар за пријаву на конкурс,
који се налази на званичној интрнет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Уз одштампани пријавни формулар,
кандидат доставља: кратку биографију, оверену копију дипломе, односно дипломе и додатка уз диплому о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми и
уверење о положеним испитима. Уколико се
прилаже уверење оно не може бити старије од
шест месеци, уверење о положеном стручном
испиту или уверење о положеном испиту за
лиценцу (ако је кандидат исти полагао), извод
из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, уверење о држављанству не
старије од шест месеци (оригинал или оверена
фотокопија), уверења полицијске управе, не
старије од шест месеци, да лице ниje oсуђивaнo
прaвнoснaжнoм прeсудoм зa кривичнo дeлo зa
кoje je изрeчeнa бeзуслoвнa кaзнa зaтвoрa у
трajaњу oд нajмaњe три мeсeцa, кao и зa кривичнa дeлa нaсиљe у пoрoдици, oдузимaњe
мaлoлeтнoг лицa, зaпуштaњe и злoстaвљaњe
мaлoлeтнoг лицa или рoдoскврнућe, зa кривичнa дeлa примaњe или дaвaњe митa; зa кривичнa дeлa из групe кривичних дeлa прoтив
пoлнe слoбoдe, прoтив прaвнoг сaoбрaћaja и
прoтив чoвeчнoсти и других дoбaрa зaштићeних мeђунaрoдним прaвoм, бeз oбзирa нa
изрeчeну кривичну сaнкциjу, и зa кoje ниje, у
склaду сa зaкoнoм, утврђeнo дискриминaтoрнo
пoнaшaњe (оригинал или оверена фотокопија),
ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику - доставља уверење
да је положио испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ да кандидат имa психичку, физичку и здрaвствeну спoсoбнoст зa рaд
сa дeцoм (лекарско уверење) прибавља се пре
закључења уговора о раду. Сви остали докази
саставни су део пријаве на конкурс. Непотпуне,
неуредне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање. Установа нема обавезу
да кандидатима врати приложену документацију по конкурсу. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија коју именује директор. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве слати искључиво поштом, на адресу: Предшколска
установа Чукарица, Пожешка 28, Београд, са
назнаком „За конкурс за радно место васпитач”.
Ближе информације се могу добити путем тел.
011/3552-770.

изрeчeну кривичну сaнкциjу, и зa кoje ниje, у
склaду сa зaкoнoм, утврђeнo дискриминaтoрнo
пoнaшaњe; да имa држaвљaнствo Рeпубликe
Србиje; дa зна српски језик. Кандидат попуњава пријавни формулар за пријаву на конкурс,
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампани пријавни формулар, кандидат доставља: кратку биографију,
оверену фотокопију сведочанства о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), уверење о
држављанству не старије од шест месеци. Оригинал или фотокопија која мора бити оверена,
уверења полицијске управе, не старије од шест
месеци, да лице ниje oсуђивaнo прaвнoснaжнoм
прeсудoм зa кривичнo дeлo зa кoje je изрeчeнa
бeзуслoвнa кaзнa зaтвoрa у трajaњу oд нajмaњe
три мeсeцa, кao и зa кривичнa дeлa нaсиљe
у пoрoдици, oдузимaњe мaлoлeтнoг лицa,
зaпуштaњe и злoстaвљaњe мaлoлeтнoг лицa
или рoдoскврнућe, зa кривичнa дeлa примaњe
или дaвaњe митa; зa кривичнa дeлa из групe
кривичних дeлa прoтив пoлнe слoбoдe, прoтив
прaвнoг сaoбрaћaja и прoтив чoвeчнoсти и других дoбaрa зaштићeних мeђунaрoдним прaвoм,
бeз oбзирa нa изрeчeну кривичну сaнкциjу, и зa
кoje ниje, у склaду сa зaкoнoм, утврђeнo дискриминaтoрнo пoнaшaњe, фотокопија уверења
мора бити оверена. Доказ да кандидат имa психичку, физичку и здрaвствeну спoсoбнoст зa рaд
сa дeцoм (лекарско уверење) прибавља се пре
закључења уговора о раду. Сви остали докази
саставни су део пријаве на конкурс. Непотпуне,
неуредне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање. Установа нема обавезу да
кандидатима врати приложену документацију
по конкурсу. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве слати искључиво путем
поште, на адресу: Пожешка 28, Београд, са назнаком: „За конкурс, за радно место спремачице”. Ближе информације се могу добити путем
тел. 011/3552-770.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧУКАРИЦА”

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

Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717

Спремачица

30 извршилаца
УСЛОВИ: са или без радног искуства. У радни однос ради обављања посла спремачице и
сервирке, може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања: за послове спремачице:
I степен стручне спреме: осмогодишња школа; да имa психичку, физичку и здрaвствeну
спoсoбнoст зa рaд сa дeцoм; да ниje oсуђивaн
прaвнoснaжнoм прeсудoм зa кривичнo дeлo зa
кoje je изрeчeнa бeзуслoвнa кaзнa зaтвoрa у
трajaњу oд нajмaњe три мeсeцa, кao и зa кривичнa дeлa нaсиљe у пoрoдици, oдузимaњe
мaлoлeтнoг лицa, зaпуштaњe и злoстaвљaњe
мaлoлeтнoг лицa или рoдoскврнућe, зa кривичнa дeлa примaњe или дaвaњe митa; зa кривичнa дeлa из групe кривичних дeлa прoтив
пoлнe слoбoдe, прoтив прaвнoг сaoбрaћaja и
прoтив чoвeчнoсти и других дoбaрa зaштићeних мeђунaрoдним прaвoм, бeз oбзирa нa

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„СТАРИ ГРАД”
11000 Београд, Високог Стевана 37
тел. 011/2627-784

Техничар за одржавање уређаја,
техничких система и инсталација
са 50% радног времена

Техничар одржавања
информационих система
и технологија
(радник на одржавању рачунара)
са 50% радног времена

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

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„СТАРИ ГРАД”
11000 Београд, Високог Стевана 37
тел. 011/2627-784

Поново оглашава радно место за:

Радник за одржавање хигијене чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа и да кандидат испуњава услове прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања. На конкурс се могу пријавити кандидати који испуњавају следеће услове: 1. да
поседују одговарајуће образовање у складу са
Правилником о организацији и систематизацији
послова у Електротехничкој школи „Стари град”
Београд број 774 од 27.08.2019. године; 2. да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
Бесплатна публикација о запошљавању

и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да имају држављанство Републике Србије; 5. да знају српски језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
попуњавају пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
попуњен и одштампан пријавни формулар са
званичне странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; доказ о неосуђиваности
за кривична дела и о непостојању дискриминаторног понашања из члана 139 став 1 тачка 3. Закона о основама система образовања
и васпитања (извод из казнене евиденције
МУП-а Републике Србије не старије од шест
месеци - оригинал или оверена фотокопија);
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци), доказ
одговарајуће високошколске установе о познавању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику (оригинал или
оверена фотокопија), оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених
и кратку радну биографију. Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, из члана 139
став 1 тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања, доставља се пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор, избор се
врши у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања. У поступку одлучивања о избору кандидата, кандидати изабрани
у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве доставити Секретаријату
школе лично или путем поште. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ЖИВОМИР САВКОВИЋ”
11409 Ковачевац,
Трг Љубомира Ивановића Геџе 11
тел. 011/8213-207
e-mail: os.zivomir.savkovic@gmail.com

Директор

на мандантни период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може бити
изабран кандидат који испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон
и 10/19 и 6/20) и услове предвиђене Правилником о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 108/2015) и то: 1) да има
одговарајуће високо образовање за наставника
основне школе, педагога или психолога школе
стечено: 1. на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из

области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука с тим
да студије првог степена морају бити из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет односно групу предмета; 2. на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да није покренут кривични поступак,
донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење о одређивању притвора и да кандидат није осуђиван
због привредних преступа, нити му је изречена
правоснажна судска мера забране обављања
делатности; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника; 7) да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8) да има положен испит за директора
установе (кандидат који нема положен испит
за директора, дужан је да га положи у року од
две године од ступања на дужност). Уколико
се на конкурс не пријави ниједан кандидатса
одговарајућим образовањем из члана 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, за директора школе може бити
изабрано и лице које, уз испуњеност осталих
горе наведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог закона, то
јест високо образовање стечено на студијама
првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од три године,
или више образовање за наставника те врсте
школе, дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање десет година
рада на пословима васпитања и образовања у
установи, после стеченог одговарајућег образовања. Кандидат који се пријављује на радно место директора школе попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампани пријавни формулар
прилаже уз следећу документацију: 1. биографију са кратким прегледом кретања у служби
и предлогом програма рада директора школе,
2. диплому о стеченом одговарајућем високом
образовању (оригинал или оверену копију),
3. уверење о положеном испиту за лиценцу,
стручном испиту за наставника, односно стручног сарадника - дозволу за рад (оригинал или
оверену копију), 4. потврду о раду у области
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, 5. уверење из казнене
евиденције у складу са чланом 139 став 1. тачка 3) Закона о основама система образовања
и васпитања (уверење МУП-а не старије од 6
месеци), 6. уверење надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге,
покренута оптужница или донето решење о
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одређивању притвора и уверење Привредног
суда да кандидат није осуђиван због привредних преступа, нити му је изречена правоснажна
судска мера забране обављања делатности (не
старије од 6 месеци), 7. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 8. извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију не старије од 6 месеци), 9. доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника) ако
га поседује, 10. резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (достављају само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе),
11. лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и
ученицима - доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора којим се регулише статус
изабраног директора, 12. уверење о положеном испиту за директора установе (пријава
која не садржи уверење о положеном испиту
за директора установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези
да у законском року положи испит за директора школе), 13. доказ о знању српског језика,
на коме се остварује образовно-васпитни рад
(доставља само кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику),
14. фотокопију личне карте или очитана лична
карта. Сва потребна документација се подноси
у оригиналу или овереним копијама. Пријава
на конкурс, са доказима, подноси се препорученом пошиљком или лично на адресу школе:
ОШ „Живомир Савковић”, Трг Љубомира Ивановића Геџе 11, у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за избор директора” у року од 15
дана од дана објављивања кокурса. Неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Благовременом пријавом сматра се она пријава
која је поднета у року утврђеном у конкурсу.
Благовременом пријавом сматраће се и пријава
која је предата препорученом поштом и тада
се као дан пријема рачуна дан када је пошта
примила пошиљку. Када истек конкурсног рока
за пријем пријава пада у недељу или дане
државног празника, рок за пријаву помера се
за следећи радни дан. Непотпуне пријаве се
неће узимати у разматрање. Неоверене фотокопије се неће узимати у разматрање. Под потпуном пријавом сматраће се она пријава која
у прилогу садржи документа којима кандидат
доказује да испуњава услове конкурса. Комисија за избор директора ће обавити интервју
са пријављеним кандидатима, који испуњавају
услове конкурса. Решење о именовању директора биће достављено свим учесницима конкурса, у законом предвиђеном року. Све информације о конкурсу могу се добити од секретара
школе на број телефона: 011/8213-207 и имејл
школе: os.zivomir.savkovic@gmail.com, сваким
радним даном од 10 до 12 часова.

да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати подносе пријаву на пријавном
формулару који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја уз коју се достављју докази о испуњености услова за избор кандидата
и то: оверену фотокопију дипломе о траженој
врсти и степену стручне спреме; оригинал или
оверену фотокопију доказа надлежне полицијске управе да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из чл.
139 став 1. тачка 3. Закона о основама система
образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); оригинал или оверенеу фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију доказа о знању српског језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад
уколико образовање није стечено на српском
језику. Осим наведеног пожељно је да кандидат достави и краћу радну биографију. Доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. Кандидати пријавни формулар са траженом документацијом
којом се доказује испуњеност услова конкурса достављају установи лично или поштом на
наведену адресу школе, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће узимати у обзир. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе.
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. Ближе информације о конкурсу
кандидати могу добити код секретара школе,
број телефона: 011/3242-513. Решење о избору кандидата по објављеном конкурсу у листу
„Послови” донеће се у складу са чл. 154 Закона
о основама система образовања и васпитања.

ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
БЕОГРАД

11000 Београд, Шафарикова 8

11000 Београд, Светогорска 48
тел. 011/324-2062

Домар/мајстор одржавања
УСЛОВИ: трећи или четврти степен стручне
спреме, смера машинске или електро струке.

Техничар одржавања
информационих система и
технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: четврти степен стручне спреме.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима;
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ”
Наставник предметне наставе у
посебним условима за предмет
српски језик
УСЛОВИ: 1) професор српског језика и књижевности, 2) професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком, 3) професор српске књижевности и језика, 4) професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу, 5) дипломирани филолог српског
језика са јужнословенским језицима, 6) дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, 7) професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, 8)
професор, односно дипломирани филолог за
југословенску књижевност и српскохрватски
језик, 9) професор српскохрватског језика и

опште лингвистике, 10) професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима,
11) професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима, 12) професор српскохрватског језика и југословенске
књижевности за наставу у школама у којима се
образовно-васпитни рад изводи на мађарском,
односно русинском или румунском језику, 13)
професор, односно дипломирани филолог за
југословенску и општу књижевност, 4 14) професор југословенске књижевности са страним
језиком, 15) дипломирани филолог за књижевност и српски језик, 16) дипломирани филолог
за српски језик и књижевност, 17) професор
српског језика и књижевности у одељењима
за националне мањине, 18) професор српског
језика и српске књижевности, 19) дипломирани
компаратиста, 20) мастер филолог, 21) мастер
професор језика и књижевности; (22) професор српскохрватског језика и књижевности; (23)
мастер филолог из области филолошких наука;
(24) професор југословенске књижевности и
српског језика. Кандидат, поред стручне спреме, треба да је оспособљен за рад у школи за
образовање ученика са сметњама у развоју или
да поседује радно искуство у настави са ученицима са сметњама у развоју.

Секретар
УСЛОВИ: мастер правник или дипломирани
правник.
ОПШТИ УСЛОВИ за радно место наставника и
секретара: одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука (мора да има
завршене студије првог степена из научне
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 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; знање српског језика.

Домар

у посебним условима
УСЛОВИ: 1) средње образовање у трајању од
три године (III степена стручне спреме) - квалификовани радник; 2) средње образовање у
трајању од четири године (IV степен стручне
спреме), електро, столарске или водоинсталатерске струке; 3) средње специјалистичко образовање (V степен стручне спреме), електро или
машинског смера.
ОСТАЛО за сва радна места: држављанство РС;
да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,

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

Наука и образовање

у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да зна
српски језик и језик на коме остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет странице
Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи и то: пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства, кратку
биографију - CV, оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми за оне који су дипломирали пре 10. септембра 2005. године; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми или уверења о положеним испитима и
просечној оцени и оверену фотокопију додатка дипломе за оне који су дипломирали после
10. септембра 2005. године, за радно место под
редним бројем 1. и редним бројем 2; оверену
фотокопију дипломе или уверења о стеченом
звању мастер (уколико нису добили диплому),
за радно место под редним бројем 1 и редним
бројем 2; оригинал или оверену копију доказа да су стекли образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, 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,
за радно место под редним бројем 1, оверену
фотокопију уверења о стеченој лиценци (уколико је поседује), за радно место под редним
бројем 1 и редним бројем 2; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем степену стручне спреме за радно место под редним бројем 3; извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија, не старији
од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старији од 6
месеци), уверење, издато од надлежног МУП-а,
да нису правоснажном пресудом осуђивани за
кривично дело утврђено чланом 139 став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и
васпитања, која су наведена у општим условима конкурса; уверење о знању српског језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику); оверену фотокопију
уверења о остручености за рад са ученицима
са сметњама у развоју (уколико је поседује);
потврда о искуству у настави са ученицима са
сметњама у развоју (уколико је поседује). Пријаве се достављају на наведену адресу школе са
назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
11030 Београд, Пожешка 52
тел. 011/3554-845

Оглас објављен 13.11.2019. године у публикацији „Послови” поништава се за радно место
педагога.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац, Краља Петра Првог 175/2
тел. 011/8231-782

ст. 1, 142 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), односно да има одговарајуће образовање прописано Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); кандидат који је у систему иницијалног образовања
МПНТР, као и положен стручни испит за дозволу
за рад наставника, васпитача и стручних сарадника - лиценцу; 1) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 2) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
3) има држављанство Републике Србије; 4) зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 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. 2), 3), 4) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из става 1. тачка 1) овог члана прибавља се пре
закључења уговора о раду. Уз пријаву за конкурс,
доставити: попуњен формулар који је прописан
од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и налази се на сајту Министарства, оригинал или оверену копију дипломе
о стеченом високом образовању, оригинал или
оверену копију држављанства, извод из матичне
књиге рођених (не старије од 6 месеци), фотокопију или очитану личну карту, радну биографију.
Опште лекарско уверење прилаже изабрани кандидат приликом заснивања радног односа. Кандидат такође прилаже и доказ о неосуђиваности из
суда, тужилаштва и СУП-а (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену копију дозволе за рад
- лиценцу. Кандидати који испуњавају наведене
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 од стране Конкурсне комисије у законом
прописаном саставу, поступку и року, упутиће
се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба
за запошљавање 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.
Сва документа која се подносе уз пријаву морају
бити оригинална или оверене фотокопије. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у
разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на
горе наведену адресу школе у затвореној коверти
са повратницом или донети лично уз назнаку: „За
конкурс (навести радно место за које се кандидат
пријављује)”. Документа се по окончању конкурса
не враћају кандидатима.

Наставник хемије

ОШ „ДРАГОЈЛО ДУДИЋ”

Наставник биологије
норма 40%

Београд, Булевар краља Александра 525
тел. 011/3047-099
www.osdd.edu.rs

Наставник математике

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 139 и чл. 140

Наставник математике

норма 40%

норма 67%

Бесплатна публикација о запошљавању

са 53% радног времена
са 66% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи и Правилника о организацији и систематизацији посло ва у ОШ „Драгојло Дудић” и то: 1. да имају
одговарајуће образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука (морају да имају завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета);
2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропи сима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. 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 месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да имају држављанство Републике Србије; 5.
да знају српски језик и језик на којем остварују
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар кандидати достављају
следећу документацију: биографију кандидата,
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (уколико је кандидат завршио образовање по прописима који важе после 10. септембра 2005. године, доставља оверену фотокопију
дипломе са основних студија и оверену фотокопију дипломе са мастер студија), уверење о
држављанству Републике Србије, уверење о
неосуђиваности. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ
о знању српског језика језика на којем остварују
образовно-васпитни рад у школи, кандидати
достављају само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику.

Психолог

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају
услове из члана 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи и
Правилника о организацији и систематизацији
посло ва у ОШ „Драгојло Дудић” и то: да имају
одговарајуће образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
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научне, односно стручне области или области
педагошких наука (морају да имају завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета); 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. 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 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да
имају држављанство Републике Србије; 5. да
знају српски језик и језик на којем остварују
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним формуларом
достављају школи. Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: биографију кандидата, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (уколико је кандидат
завршио образовање по прописима које важе
после 10. септембра 2005. године доставља
оверену фотокопију дипломе са основних студија и оверену фотокопију дипломе са мастер
студија), уверење о држављанству Републике
Србије, уверење о неосуђиваности. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Доказ о знању српског језика,
као језика на којем остварују образовно-васпитни рад у школи, кандидати достављају само
уколико одговарајуће образовање није стечено
на том језику.
ОСТАЛО: Кандидати који уђу у ужи избор, у
року од осам дана се упућују на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве са доказима се подносе лично
или путем поште (са повратницом) на адресу
школе: ОШ „Драгојло Дудић”, Булевар краља
Александра 525, са назнаком „За конкурс”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати. ОШ „Драгојло Дудић”, као руковалац подацима о личности, предузимаће све
потребне техничке и организационе мере за
заштиту личних података кандидата, ради спречавања случајног или незаконитог уништења
или случајног губитка, измена, неовлашћеног
откривања, коришћења или приступа подацима, као и свих незаконитих облика обраде.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11450 Сопот, Кнеза Милоша 12
тел. 011/8251-120

Наставник стручних предмета
из области Економија, право и
администрација
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
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гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019,
6/2020), услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Економија, право и
администрација („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/15, 11/16, 2/17, 1/19,
9/19 и 2/2020), односно да имају одговарајуће
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије и специјалистичке студије) и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова или одговарајуће образовање
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, односно 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: да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 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 дискриминаторно
понашање; да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад.

Наставник стручних предмета из
области Трговина, угоститељство и
туризам
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 140 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020),
услове предвиђене Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство
и туризам („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 5/15, 16/15, 19/15, 11/16, 2/17,
13/18 и 2/2020), односно да имају одговарајуће
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије и специјалистичке студије) 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 праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова или одговарајуће образовање стечено
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, односно 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: да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
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 дискриминаторно понашање; да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће
образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/2018 - др. закони, 10/19 и 6/2020) и у складу са чланом 2. тачка 4. подтачка 4. 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-исп,
2/2017, 13/2018 и 7/2019), односно да има
одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије и специјалистичке
студије) и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или одговарајуће
образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005, односно 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: да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 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 дискриминаторно
понашање; да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад.

Наставник хемије

са 95% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са
чланом 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број
88/17, 27/2018 - др. закони, 10/19 и 6/2020) и у
складу са чланом 2 тачка 15 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-испр.,
13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019), односно
одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковних студија и специјалистичких
студија) и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или
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након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова или одговарајуће образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005, односно 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: да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 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 дискриминаторно
понашање; да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад.

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове, односно шеф
рачуноводства
УСЛОВИ: дипломирани економиста који је стекао високо образованее на основним студијама
у трајању од 4 године или дипломирани економиста - мастер 300 ЕСП бодова, претходно
завршене основне академске и мастер студије
у области економије и најмање 5 година радног искуства на пословима шефа рачуноводства. Остали услови: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 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 дискриминаторно понашање; да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

Чистачица
УСЛОВИ: основно образовање. Остали услови: да кандидати имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Сви кандидати су дужни да поднесу следећу документацију: 1) одштампан
и попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2) оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; 3) доказ да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њих није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање - уверење из МУП-а (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 4) уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија);
5) извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија); 6) доказ о знању
српског језика (кандидати који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику не подносе овај доказ); 7) радну биографију. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима - лекарско уверење
подноси се пре закључења уговора о раду. У
поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија ће извршити ужи избор кандидата које ће упутити у Националну службу
за запошљавање Београд, на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. О времену и месту провере упућени кандидати ће бити накнадно обавештени. Неће се
разматрати пријаве без пријавног формулара,
пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз
које нису приложени докази који се траже конкурсом и оних кандидата који не испуњавају
услове у погледу врсте и степена стручне спреме. Такође, неће се разматрати пријаве у којима није тачно назначено за које радно место
кандидат конкурише (за свако радно место
доставити посебан пријавни формулар). Рок
за прјављивање на конкурс је 8 (осам) дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној
коверти, на наведену адресу школе, Економско-трговинска школа, Кнеза Милоша 12, 11450
Сопот, препорученом поштом са назнаком „За
конкурс за посао”. За додатне информације
обратите се секретаријату школе на телефон:
011/8251-120.

ОШ „ДРАГАН ЛУКИЋ”
11070 Нови Београд, Неде Спасојевић 6
тел. 011/228-13-90

Наставник биологије

са 50% радног времена
УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани
биолог, дипломирани молекуларни биолог и
физиолог, професор биологије и хемије, дипломирани биолог-смер заштите животне средине,
дипломирани биолог еколог, дипломирани професор биологије и хемије, професор биологије
- географије, професор биологије - хемије, професор биологије - физике, професор биологије
- информатике, професор биологије - математике, дипломирани професор биологије - мастер,
дипломирани биолог - мастер, дипломирани
професор биологије - хемије мастер, дипломирани професор биологије - географије мастер,
дипломирани молекуларни биолог - мастер,
дипломирани биолог заштите животне средине, мастер биолог, мастер професор биологије,
мастер професор биологије и географије, мас-

тер професор биологије и хемије, мастер професор предметне наставе. Лица које су стекла
академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије биологије. Кандидат треба да испуњава све услове
за пријем у радни однос из чл. 139 ст. 1, чл.
140 и 141. Закона о основама система образовања и васпитања. У поступку одлучивања
о избору кандидата за позицију наставника
врши се претходна провера психолошке процене способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. На психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима упућују се кандидати
који су изабрани у ужи избор. Након пријема
резултата претходне провере психолошке процене способности за рад са децом и ученицима
кандидати који испуњавају услов за пријем у
радни однос позивају се на разговор. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Уз
одштампан пријавни формулар кандидати обавезно подносе доказе: о одговарајућем образовању - оверена фотокопија дипломе одговарајућаг степена и врсте образовања (лица са
звањем мастер достављају и диплому основних
академских студија); доказ да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање - оригинал, не старији од 6 месеци;
уверење о држављанству - оверена фотокопија не старија од 6 месеци; извод из матичне
књиге рођених издат на прописаном обрасцу
са холограмом - оверена фотокопија; за лица
која нису стекла образовање на српском језику доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе, биографију. Фотокопије докумената
морају бити оверене. Неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Доказ да има одговарајућу
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима - лекарско уверење,
кандидат подноси пре закључења уговора о
раду. Решење о избору кандидата доноси се у
року од 8 дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Пријавни формулар са биографијом и траженим доказима о испуњености
услова конкурса доставити лично или поштом
на наведену адресу са назнаком „За конкурс за
радни однос”. Достављени подаци обрађиваће
се у складу са Законом о заштити података о
личности у сврху обраде података у конкурсном
поступку.

БОР
ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ”
19210 Бор, Краља Петра I 10

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано
лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из
члана 140 ст. 1. и 2. Закона о основама система
образовања и васпитања, то јест високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена
- мастер академске студије, мастер струковне
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студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука - у ком
случају је неопходна завршеност студија првог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета); или 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по 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
стручног сарадника; обуку и положен испит за
директора установе (кандидат који нема положен испит за директора 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
ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање српског 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 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 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; 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 горе наведених услова, има одговарајуће
образовање из члана 140 став 3. истог закона,
то јест високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од три године,
или више образовање, за наставника основне
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 образовања. Директор се бира на период од четири
године. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву
на конкурс кандидат треба да поднесе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
уверење о држављанству (не старије од шест
месеци), у оригиналу или овереној фотокопији;
извод из матичне књиге рођених, у оригиналу
или овереној фотокопији; оверену фотокопију
или оригинал документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту; доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног
понашања из чл.139 став 1. тачка 3. Закона о
основама система образовања и васпитања уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а, не старије од 30 дана, у
оригиналу или овереној фотокопији; доказ
да против кандидата није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног
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предлога - за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита и друга кривична дела против
службене дужности, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом
- без обзира на изречену кривичну санкцију уверење надлежног основног и вишег суда, не
старије од 30 дана, у оригиналу или овереној
фотокопији; доказ да кандидат није правоснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу
раније дужности - уверење надлежног привредног суда, не старије од 30 дана, у оригиналу
или овереној фотокопији; доказ о знању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику), у оригиналу
или у овереној фотокопији; оверену фотокопију
лиценце за директора установе (ако је кандидат
поседује), односно одговарајући доказ о похађаном прописаном програму обуке за директора
установе у овереној фотокопији (ако га кандидат поседује); потврду о радном искуству
на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања у складу
са Законом; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника), односно установе и
оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе); преглед кретања у служби са
биографским подацима (необавезно); доказе о
својим стручним и организационим способностима (необавезно). Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима доставља именовани кандидат пре закључења уговора о раду на одређено
време, односно пре доношења решења о премештају на радно место директора. Пријаве на
конкурс са потребном документацијом подносе
се лично или препорученом пошиљком на адресу: Основна школа „Душан Радовић”, Краља
Петра Првог 10, 19210 Бор, са назнаком „Конкурс за директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „СТАНОЈЕ МИЉКОВИЋ”
19229 Брестовац, Маршала Тита 199
тел. 030/436-860

Наставник математике

са 66,67% радног времена,
за рад у издвојеном одељењу
школе у Метовници
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр.
24/2005...113/2017 и 95/2018 - аутентично
тумачење), испуњава и посебне услове прописане чланом 140, а у вези са чланом 139 став
1 тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - други 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.
11/2012... 11/2019). Кандидат за наставника
математике треба да има високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студује 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 студује
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне односно стручне области или
области педагошких наука, ако има завршене

студије првог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет односно
групу предмет; или високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године, звање: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за
рачунарство и информатику; професор математике и рачунарства; мастер математичар; мастер
професор математике; мастер професор математике; мастер професор математике и физике и
друго прописано звање Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи, са положеним
стручним испитом за наставника. Кандидат који
нема положен стручни испит уводи се у посао за
стицање лиценце. Кандидат за оглашени посао
треба и да: има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену санкцију
и за кога није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; има држављанство
Републике Србије; зна српски језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и потребну документацију заједно са одштампаним формуларом
достављају овој установи. Уз пријавни формулар
кандидати достављају следећу документацију:
оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о завршеном одговарајућем захтеваном образовању; оверен препис или оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за лиценцу - дозволи за рад, уколико кандидат има лиценцу;
извод из матичне књиге рођених - оригинал или
оверену фотокопију; уверење из суда да против
кандидата није покренут кривични поступак, не
старије од 6 месеци; уверење из казнене евиденције МУП-а да није осуђиван правноснажном
пресудом за наведена кривична дела из члана
139 став 1. тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања - не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); уверење
о држављанству, не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија; знање српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад, уколико образовање није стечено на српском језику - доказ одговарајуће високошколске
установе за издавање таквих докумената. Уз
пријавни формулар кандидат доставља и биографске податке, односно радну биографију
(CV), тачну адресу пребивалишта - очитану личну карту и број фиксног или мобилног телефона. У поступку одлучивања о избору кандидата
за послове наставника математике, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата, које
упућује на претходну проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима, коју
врши надлежна служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Лекарско
уверење као доказ доставља кандидат који буде
изабран пре закључења уговора о раду. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе непосредно
или путем поште на напред наведену адресу
школе, са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Одлука о избору кандидата
донеће се у законском року. По завршетку конкурса примљена документација се не враћа кандидатима.
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Наука и образовање

Ч АЧ А К
ОШ „МАЈОР ИЛИЋ”

32258 Кушићи, Ивањица

Наставник математике
88,89% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава услове прописане чл.
139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања и то: 1. да има одговарајуће
образовање - према Правилнику о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника 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 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 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 кога није,
у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање, 6. да зна српски језик на коме се
обавља образовно-васпитни рад. Уз пријавни
формулар, преузет на интернет страници Министарства просвете, 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
(кандидати који су стекли академско звање мастер, достављају и оверену фотокопију дипломе
са основних академских студија), 2. уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију, 3. уверење о
неосуђиваности из МУП-а (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену копију, 4. лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима (доказ подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду), 5. кратку биографију (CV), 6. доказ о
знању српског језика подносе само кандидати
који образовање нису стекли на српском језику.

Наставник енглеског језика
74,44% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава услове прописане чл.
139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања и то: 1. да има одговарајуће
образовање, према Правилнику о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника 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 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 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 кога није,
Бесплатна публикација о запошљавању

у складу са Законом утврђено дискриминаторно понашање, 6. да зна српски језик на коме се
обавља образовно-васпитни рад. Уз пријавни
формулар, преузет на интернет страници Министарства просвете, 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
(кандидати који су стекли академско звање мастер, достављају и оверену фотокопију дипломе
са основних академских студија), 2. уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију, 3. уверење о
неосуђиваности из МУП-а (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену копију, 4. лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима (доказ подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду), 5. кратку биографију (CV), 6. доказ о
знању српског језика подносе само кандидати
који образовање нису стекли на српском језику.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а конкурсну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Пријаве и приложена
документација се не враћају. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног
органа неће се узимати у обзир. Пријаве слати
на адресу: ОШ „Мајор Илић”, 32258 Кушићи.

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
ИВАЊИЦА
32250 Ивањица, Милинка Кушића 112

Магационер-економ
УСЛОВИ: IV степен стручности - средње образовање; IV степен стручности, економска школа, правно-пословна школа, трговинска школа
или гимназија, положен испит из противпожарне заштите; положен санитарни испит, да лице
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање шест месеци и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - прибавља установа; да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да је
држављанин Републике Србије. Кандидати уз
пријаву на конкурс подносе: биографију, оверену фотокопију дипломе, извод из књиге рођених
или оверену фотокопију, уверење о држављанству или оверену фотокопију (не старије од
6 месеци), уверење о положеном санитарном
испиту, уверење о положеном испиту из противпожарне заштите. Лекарско уверење се доставља после избора кандидата. Кандидати подносе пријаве на адресу: Дом ученика средњих
школа Ивањица, Милинка Кушића 112, 32250
Ивањица, са назнаком „За конкурс”, у року од
8 дана од дана објављивања у листу „Послови”.
Телефон за информације: 032/660-350.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„Др ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ”
32000 Чачак, Цара Душана 25
тел. 032/322-282, 311-108
e-mail: muzickacacak@gmail.com

Наставник клавира

Наставник виолине
Наставник виолончела

са непуним радним временом 78%

Наставник гитаре
Наставник трубе
Наставник хармонике

за рад у издвојеном одељењу
у Лучанима
УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено
чланом 140 ЗОСОВ: психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела нсиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за лице није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање,
држављанство Републике Србије, познавање
српског језика (доказ достављају само кандидати који нису стекли образовање на српском
језику). Потребна документација: одштампан и
попуњен пријавни формулар (интернет страница Министарства просвете), оверена фотокопија
дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
извод из казнене евиденције при надлежној
полицијској управи МУП-а. Лекарско уверење
ће изабрани кандидат доставити школи пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у
листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће узимати у разматрање. Пријаве
доставити лично или слати на адресу: Музичка школа „Др Војислав Вучковић”, 32000 Чачак,
Цара Душана 25. Конкурс за пријем у радни
однос спроводи Конкурсна комисија коју именује директор. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима, коју
врши надлежна служба за послове запошљавања. Након обављеног разговора са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни
однос комисија доноси решење о избору кандидата. Кандидат незадовољан решењем комисије
може да поднесе жалбу директору у року од 8
дана од дана достављања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СРЕТЕН ЛАЗАРЕВИЋ”

32252 Прилике
Тел. 032/5462-106
e-mail: skolaprilike@gmail.com

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

Професор физике

са 50% радног времена

Педагог

са 50% радног времена

Логопед

2 извршиоца

са 50% радног времена

Наставник клавира

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.

за рад у издвојеном одељењу
у Горњем Милановцу
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88/2017) и то да: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике 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.

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
У ЧАЧКУ
32 000 Чачак, Цара Душана 34
тел. 032/303-404

Наставник у звању доцента
за ужу научну област
Примењена биологија

на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
биолошких наука, доктор наука - биолошке науке. Остали услови за избор у звање
доцента утврђени су чланом 74. ст. 6. Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС”, број
88/2017, 27/2018, 73/2018), Правилником о
начину и поступку заснивања радног односа
и стицању звања наставника Универзитета у
Крагујевцу и Статутом Агрономског факултета
у Чачку. Напомена: кандидат мора да испуњава општи предуслов у погледу неосуђиваности
утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом
образовању и дужан је да уз пријаву на конкурс достави и одговарајући доказ надлежног органа (МУП-а) о неосуђиваности. Пријаве кандидата који не доставе наведени доказ
или не испуњавају овај услов, неће се узети у
разматрање. Пријава на конкурс садржи: име
и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања и број телефона, податке о
образовању, податке о радном искуству и друго. Уз пријаву обавезно доставити прилоге:
биографију, списак радова, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ надлежног органа МУП-а о неосуђиваности и друго. Упутством
за примену, начин достављања, попуњавања
и утврђивања релевантних докумената које
кандидат доставља у току поступка избора у
звање (www.kg.ac.rs. - прописи - универзитетски прописи - документи и акта у области
образовања и наставе), утврђена је обавеза кандидата, учесника конкурса, да релевантна документа, која прилаже ради оцене
испуњености општих услова, као и обавезних
и изборних елемената прописаних чланом 8.
Правилника о начину и поступку заснивања
радног односа и стицању звања наставника
Универзитета у Крагујевцу, доставља у електронском облику (на компакт диску CD-у),
на начин утврђен овим упутством. Адреса на
коју се подносе пријаве на конкурс: Агрономски факултет у Чачку, Цара Душана 34, 32000
Чачак. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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Наставник српског језика
и књижевности

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ИВАЊИЦА
32250 Ивањица, Миће Матовића 2
тел. 032/661-000

са 61% радног времена

Наставник српског језика
и књижевности
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које поред општих услова прописаних
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2015, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 и
95/2018) испуњава и посебне услове прописане
члановима 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018) и др.; да има одговарајуће
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, и то:
одговарајуће високо образовање, студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука, да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета, основне студије у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик. Уз пријавни формулар за конкурс кандидати подносе следећу документацију: оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о неосуђиваности
из казнене евиденције министарства надлежног
за унутрашње послове, уверење из суда опште
надлежности да се против кандидата не води
кривични поступак, уверење о држављанству
Републике Србије, извод из матичне књиге
рођених, потврду о радном искуству.
ОСТАЛО: Наведена документација не може
бити старија од шест месеци. Кандидат може
поднети и остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору (биографске податке, односно радну биографију,
оквирни план рада, доказе о поседовању радних способности). Кандидати у току и по завршетку поступка могу прегледати приспелу документацију осталих кандидата у просторијама
школе. Рок за достављање пријава је 8 (осам)
дана од дана објављивања конкурса у листу
„Послови” Националне службе за запошљавање. Пријавни формулар скинути са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја http: //www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc, попунити и заједно са
потребном документацијом доставити на адресу: Техничка школа Ивањица, Миће Матовића
2, 32250 Ивањица, са назнаком „За конкурс”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона: 032/661-000.

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које поред општих услова прописаних
Законом ораду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2015, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 и
95/2018), испуњава и посебне услове прописане
члановима 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018) и др.; да има одговарајуће
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то:
одговарајуће високо образовање, студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета,
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука, да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета, основне студије у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу
са законом, утврђено 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
дипломе о стеченом образовању, уверење о неосуђиваности из казнене евиденције министарства надлежног за унутрашње послове, уверење
из суда опште надлежности да се против кандидата не води кривични поступак, уверење о
држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, потврду о радном искуству.
ОСТАЛО: Наведена документација не може бити
старија од шест месеци. Кандидат може поднети и остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору (биографске
податке, односно радну биографију, оквирни
план рада, доказе о поседовању радних способности). Кандидати у току и по завршетку
поступка могу прегледати приспелу документацију осталих кандидата у просторијама школе.
Рок за достављање пријава је 8 (осам) дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови”
Националне службе за запошљавање. Пријавни формулар попунити скинут са званичне инитернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја http: //www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc и заједно са потребном документацијом доставити на адресу: Техничка школа
Ивањица, Миће Матовића 2, 32250 Ивањица, са
назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и преко телефона: 032/661-000.

Наставник стручних предмета
текстилне струке
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које поред општих услова прописаних
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Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2015, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 и
95/2018) испуњава и посебне услове прописане члановима 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018) и др.; да има одговарајуће високо образовање; да има одговарајуће
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то:
одговарајуће високо образовање, студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета, основне студије у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик. Уз пријавни формулар за конкурс кандидати подносе следећу документацију: оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о неосуђиваности
из казнене евиденције Министарства надлежног
за унутрашње послове, уверење из суда опште
надлежности да се против кандидата не води
кривични поступак; уверење о држављанству
Републике Србије, извод из матичне књиге
рођених; потврду о радном искуству.
ОСТАЛО: Наведена документација не може
бити старија од шест месеци. Кандидат може
поднети и остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору
(биографске податке, односно радну биографију, оквирни план рада, доказе о поседовању
радних способности). Кандидати у току и по
завршетку поступка могу прегледати приспелу документацију осталих кандидата у просторијама школе. Рок за достављање пријава је 8
(осам) дана од дана објављивања конкурса у
листу „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријавни формулар попунити скинут
са званичне инитернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc и заједно са
потребном документацијом доставити на адресу: Техничка школа Ивањица, Миће Матовића
2, 32250 Ивањица, са назнаком „За конкурс”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона: 032/661-000.

Наставник куварства са практичном
наставом
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које поред општих услова прописаних
Законом ораду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2015, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
и 95/2018) и посебне услове прописане члаБесплатна публикација о запошљавању

новима 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018) и др.; треба да има одговарајуће више образовање, да има одговарајуће
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и
то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета, студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета, основне
студије у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик. Уз пријавни формулар за
конкурс кандидати подносе следећу документацију: оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; уверење о
неосуђиваности из казнене евиденције Министарства надлежног за унутрашње послове, уверење из суда опште надлежности да се против
кандидата не води кривични поступак, уверење о држављанству Републике Србије, извод
из матичне књиге рођених, потврду о радном
искуству.
ОСТАЛО: Наведена документација не може
бити старија од шест месеци. Кандидат може
поднети и остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору
(биографске податке, односно радну биографију, оквирни план рада, доказе о поседовању
радних способности). Кандидати у току и по
завршетку поступка могу прегледати приспелу документацију осталих кандидата у просторијама школе. Рок за достављање пријава је 8
(осам) дана од дана објављивања конкурса у
листу „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријавни формулар попунити скинут
са званичне инитернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc и заједно са
потребном документацијом доставити на адресу: Техничка школа Ивањица, Миће Матовића
2, 32250 Ивањица, са назнаком „За конкурс”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона: 032/661-000.

Референт за правне и
административне послове
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које поред општих услова прописаних
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2015, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 и
95/2018), испуњава и посебне услове прописане члановима 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник

РС”, бр. 88/2017, 27/2018) и др.; да има одговарајуће средње образовање према прописима о
средњем образовању, да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик. Уз пријавни формулар за конкурс кандидати подносе следећу документацију: оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;уверење о неосуђиваности
из казнене евиденције Министарства надлежног
за унутрашње послове, уверење из суда опште
надлежности да се против кандидата не води
кривични поступак; уверење о држављанству
Републике Србије, извод из матичне књиге
рођених, потврду о радном искуству.
ОСТАЛО: Наведена документација не може
бити старија од шест месеци. Кандидат може
поднети и остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору
(биографске податке, односно радну биографију, оквирни план рада, доказе о поседовању
радних способности). Кандидати у току и по
завршетку поступка могу прегледати приспелу документацију осталих кандидата у просторијама школе. Рок за достављање пријава је 8
(осам) дана од дана објављивања конкурса у
листу „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријавни формулар попунити скинут
са званичне инитернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc и заједно са
потребном документацијом доставити на адресу: Техничка школа Ивањица, Миће Матовића
2, 32250 Ивањица, са назнаком „За конкурс”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона: 032/661-000.

Радник на одржавању машина,
инструмената и инсталација
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које поред општих услова прописаних
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2015, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, и
95/2018), испуњава и посебне услове прописане члановима 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018) и др.; да има одговарајуће средње образовање према прописима о
средњем образовању; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик, Уз пријавни формулар за конкурс кандидати подносе следећу документацију: оверен
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препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о неосуђиваности
из казнене евиденције министарства надлежног
за унутрашње послове, уверење из суда опште
надлежности да се против кандидата не води
кривични поступак, уверење о држављанству
Републике Србије, извод из матичне књиге
рођених, потврду о радном искуству.
ОСТАЛО: Наведена документација не може
бити старија од шест месеци. Кандидат може
поднети и остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору
(биографске податке, односно радну биографију, оквирни план рада, доказе о поседовању
радних способности). Кандидати у току и по
завршетку поступка могу прегледати приспелу документацију осталих кандидата у просторијама школе. Рок за достављање пријава је 8
(осам) дана од дана објављивања конкурса у
листу „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријавни формулар попунити скинут
са званичне инитернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc и заједно са
потребном документацијом доставити на адресу: Техничка школа Ивањица, Миће Матовића
2, 32250 Ивањица, са назнаком”За конкурс”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона: 032/661-000.

Чистачица

2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које поред општих услова прописаних
Законом ораду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2015, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 и
95/2018), испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018) и др.; да има одговарајуће
основно образовање према прописима о основном образовању; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик. Уз пријавни формулар за конкурс кандидати подносе следећу документацију: оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о неосуђиваности
из казнене евиденције министарства надлежног
за унутрашње послове, уверење из суда опште
надлежности да се против кандидата не води
кривични поступак, уверење о држављанству
Републике Србије, извод из матичне књиге
рођених, потврду о радном искуству.
ОСТАЛО: Наведена документација не може
бити старија од шест месеци. Кандидат може
поднети и остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору
(биографске податке, односно радну биографију, оквирни план рада, доказе о поседовању
радних способности). Кандидати у току и по
завршетку поступка могу прегледати приспелу документацију осталих кандидата у просторијама школе. Рок за достављање пријава је 8
(осам) дана од дана објављивања конкурса у

56

| Број 886 | 17.06.2020.

листу „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријавни формулар попунити скинут
са званичне инитернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc и заједно са
потребном документацијом доставити на адресу Техничка школа Ивањица, Миће Матовића
2, 32250 Ивањица, са назнаком „За конкурс”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона: 032/661-000.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИНКО КУШИЋ”
32250 Ивањица, 13. септембра 54
тел. 032/661-117, 660-780

Наставник хемије

за 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/18 - др. Закон, 10/2019 и 6/2020) и
то: да има одговарајуће високо образовање, у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласнику РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); може бити
изабрано лице које има одговарајуће високо образовање стечено на: 1. студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука - у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета или 2. високо
образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ДОКАЗИ: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи
и то: доказ о одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипломе траженог степена и
врсте образовања, кандидати који су завршили
други степен, достављају и диплому са основних академских студија), односно уверења ако

диплома није издата; уверење или потврду о
неосуђиваности за горенаведена кривична дела
и да није утврђено дискриминаторно понашање
које издаје надлежна полицијска управа (не
старије од 6 месеци); уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или
оверена фотокопија); извод из матичне књиге
рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија); уколико кандидат није стекао
одговарајуће образовање на српском језику,
у обавези је да достави доказ да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или
оверена фотокопија); уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Уз наведену
документацију кандидат треба да приложи и
пријаву на конкурс која треба да садржи име и
презиме, адресу пребивалишта или боравишта,
контакт телефон кандидата, радну биографију
и оверену копију дозволе за рад (лиценце) уколико је кандидат поседује. Кандидати који буду
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши Национална служба за
запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као и
пријаве са неовереном документацијом, неће
се узимати у разматрање. Пријаву са документима слати на адресу школе: 13. септембра 54,
32250 Ивањица или лично предати у секретаријат школе, сваког радног дана, у времену од
09.00 до 13.00 часова. Ближе информације могу
се добити на број телефона: 032/661-117, сваким радним даном, у времену од 09.00 до 13.00
часова.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИНКО КУШИЋ”

32250 Ивањица, 13. септембра 54
тел. 032/ 661-117, 660-780

Оглас објављен у публикацији „Послови” број
884 од 03.06.2020. године, поништава се за
радно место: наставник хемије, са непуним радним временом од 70%.

ГЊИЛАНЕ
ОШ „МЛАДЕН МАРКОВИЋ”
Витина

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава следеће услове и то
ако: 1) има одговарајуће образовање - члан
139. и 140. Закона о основама система образовања; 2) има психичку, физичку и здравствену
способност за са децом и ученицима; 3) није
осуђиван правоснажном пресудом (како је
описано у члану 139. тачка 3. Закона; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски
језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Докази о испуњености услова из тачака
1, 3, 4 и 5 предају се уз пријаву на конкурс и
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из
тачке 2 предаје се школи пред закључења уговора о раду. Пријаве се могу слати на адресу:
ОШ „Младен Марковић” Витина - 38263 Витина. Кандидати попуњавају пријавни формулар
преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије који заједно са потребном документацијом достављају школи. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
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ГИМНАЗИЈА - КОСОВСКА КАМЕНИЦА
38260 Косовска Каменица, Цара Лазара бб

Наставник српског језика и
књижевности
са 64,29% радног времена
(9 часова недељне норме)

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник
РС - Просветни преглед” бр. 15/13, 11/16, 2/17,
11/17, 13/18 и 2/20), као и услове предвиђене
члановима 139 и 140 Закона о основама ситема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/17, 27/28 - др. Закон, 10/19 и 6/20). Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да достави:
1. попуњен пријавни формулар са сајта Министарства просвете науке и технолошког развоја,
2. доказ о одговарајућем образовању, 3. 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 других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. уверење о држављанству Републике Србије, 5. доказ о знању српског језика (доставља само кандидат који није
стекао образовање на српском језику). Наведени документи подносе се у оригиналу или
оверене фотокопије на старије од 6 месеци.
Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима доставља кандидат који
буде изабран, пре закључења уговора о раду.
Психолошку процену спосопбности кандидата за наставника за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Непотпуна и неблаговремена документација се
неће узимати у разматрање. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса
у дневној штампи. Сва потребна документа слати на адресу: Гимназија, Цара Лазара бб, 38260
Косовска Каменица.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
Гњилане - Шилово
38252 Шилово, Улица бб
тел. 0280/310-137

Стручни сарадник - педагог
за рад у Шилову

Стручни сарадник - психолог
за рад у Шилову

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове прописане Законом о раду, као и посебне услове прописане чланом 139. и 140. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон, 10/2019, 6/2020), односно да има
стечено одговарајуће образовање у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („ Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019), за
школског педагога; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном
Бесплатна публикација о запошљавању

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

Секретар школе
за рад у Шилову

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, поред
општих услова прописаних чланом 24. став
1. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 аутентично тумачење), услове прописане чланом 132. став 2. и 139. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и
6/2020): 1) да има одговарајуће високо образовање, прописано чланом 132. став 2. и чланом
139. Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл.гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019, и 6/2020), а) на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) из области правних
наука или б) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, из области правних наука; 2)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик.
ОСТАЛО: За сва наведена радна места кандидат уз пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја школи треба да
достави и следеће: кратку биографију; доказ
о одговарајућем образовању (оригинал или
оверена копија дипломе о стеченом високом
образовању; извод из матичне књиге рођених
са холограмом (оригинал или оверена фотокопија, на обрасцу који важи трајно); уверење
о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење или
потврда о неосуђиваности за кривична дела
наведена у условима и да није утврђено дискриминаторно понашање које издаје надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци оргинал или оверена фотокопија) и доказ
да против кандидата није покренут кривични
поступак за кривична дела из члана 139. став 1.
тачка 3. Закона о основама система образовања
и васпитања (потврда/уверење из надлежног
суда не старије од 6 месеци); уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Прија-

ва на конкурс треба да садржи и податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта
или боравишта, контакт телефон), радно место
за које кандидат конкурише. Конкурс спроводи
конкурсна комисија коју именује директор школе и која утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати
који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног
разговора са кандидатима.Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као и
пријаве са неовереном документацијом неће се
узимати у разматрање. Пријаву на конкурс са
потребном документацијом са назнаком „Конкурс за радно место (педагог, психолог, секретар)” доставити на адресу ОШ „Вук Караџић”,
Гњилане - Шилово, Улица бб, 38252 Шилово.
Телефон за контакт: 0280/310137 и 064/3886067, а контакт особа је Сретен Савић, секретар
школе.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН ХРИСТИЋ”

Гњилане - Станишор
38250 Гњилане, Станишор бб

Стручни сарадник - педагог
Стручни сарадник - психолог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из члана 139, 140. и 142. став 1. и 4. Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др.
закон, 10/19, 27/2018 - др. закон и 6/2020), и
члана 4. став 1. тачка 1. и 2. Правилника о степену и врсти образовања наставника општеобразовних предмета, стручних сарадника
и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016, испр.
13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019) и члана 6.
став 1. тачке 1 и 2. Правилника о степену врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС” 6p. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018 и 11/2019), и то:
За стручног сарадника - педагога: 1. професор педагогије; 2. дипломирани педагог; 3.
дипломирани школски педагог-психолог; 4.
дипломирани педагог, смер школско-клинички; 5. дипломирани педагог-мастер; 6. мастер
педагог.
За стручног сарадника - психолога: 1. професор психологије; 2. дипломирани психолог;
3. дипломирани школски психолог-педагог; 4.
дипломирани психолог, смер школско-клинички; 5. дипломирани психолог-мастер; 6. мастер
психолог.
Лице из подтач. 5. и 6. ових тачака мора имати најмане 30 ЕСПБ из развојно-педагошких
предмета. Испуњеност ових услова доказује се
потврдом издате од стране матичне високошколске установе.
Остали услови за наведена радна места:
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
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да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије, да зна српски језик и језик
на коме остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс: попуњен пријавни формулар Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије; радна биографија/CV; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених (на
новом oбрасцу), оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству (не старије од
6 месеци), уверење о неосуђиваности. Доказ
о здравственој способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Сви докази прилажу се y оригиналу или овереној фотокопији. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и који испуњавају услове
за оглашено радно место а yђy у ужи избор,
упућyју се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака, о чему ћe учесници конкурса бити обавештени на контакт телефоне или мејл адресе које су навели у својим
пријавама. Разговор са кандидатима ћe oбавити
конкурсна комисија у просторијама школе, с тим
што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакт телефоне или мејл адресе које су навели у својим пријавама. Неблаговремене, непотпуне, неразумљиве пријаве
и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или овереној фотокопији неће бити разматране од стране конкурсне комисије. Рок за подношење пријаве је 15
дана од дана објављивања конкурса у листу
Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријаве са доказима о испуњавању услова
конкурса могу се поднети лично у секретаријату школе или препорученом поштом на адресу
школе: Музичка школа „Стеван Христић”, Гњилане - Станишор, Станишор бб, 38250 Гњилане. Конкурс за пријем у радни однос спроводи
конкурсна комисија коју ћe директор именовати посебним решењем. О резултатима конкурса
кандидати ћe бити обавештени у законом предвиђеном року. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима.
Кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду доставља уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима. Све ближе информације о
конкурсу се могу добити у секретаријату школе,
контакт телефон: 064/833-27-29.

ОШ „ТРАЈКО ПЕРИЋ”
Велико Ропотово

Учитељ
УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде
примљено лице, под условима прописаним законом и ако: 1. има одговарајуће образовање,
односно степен стручне спреме у складу са
Правилником о врсти стручне спреме учитеља
и наставника разредне наставе; 2. има психич-
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ку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије не старије од 6 месеци, 5.
извод из матичне књиге рођених,оригинал или
оверену фотокопију, 6. оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми.
Кандидати попуњавају пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и тех.развоја који заједно
са потребном документацијом достављају школи. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
обзир. Информације на број: 0280/75-807.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”

суђиваости за горе наведена кривична дела и
да није утврђено дискриминаторно понашање,
које издаје надлежна полицијска управа (не
старије од 6 месеци); 5) доказ о знању српског
језика (достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском
језику, у том случају кандидат доставља писани
доказ да је положио српски језик по програму
високошколске установе - оригинал или оверену фотокопију). Фотокопије које се подносе
морају бити оверене од стране надлежног органа и не старије од 6 месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса у листу „Послови” Националне службе
за запошљавање. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија именована од стране директора школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. 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 доставља уверење
о здравственој способности, не старије од 6
месеци. Документацију доставити на адресу:
ОШ „Вељко Дугошевић” Ранилуг, 38267 Ранилуг, са назнаком „Пријава на конкурс”. Ближа
обавештења могу се добити од секретара школе и путем телефона: 0280/75-046.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

Ранилуг

Косовска Каменица

Стручни сарадник - библиотекар
са 50% радног времена

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат може да буде примљен
у радни однос под условима из члана 139,
3ОСОВ-а: 1. да има одговарајуће образовање
стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, према прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембар 2005. године и да
испуњава услове прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
- Просветни гласник РС”, бр. 11/ 2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18 и 11/19);
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 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије, 5 да зна српски језик. Кандидат
који се пријављује на радно место библиотекара школе попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја у делу
„Ново на сајту”, на адреси: http:// www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08 FORMULAR
ZA KONKURISANjE и уз одштампани пријавни
формулар (својеручно потписан), треба да приложи: 1) оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 2) уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или
оверену фотокопију); 3) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију,
4) извод из казнене евиденције као доказ о нео-

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајуће образовање у складу са чланом 140. и
141. 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. 11/2019 од 15.08.2019. године),
као и да испуњавају услове прописане чланом
139. Закона о основама система образовања и
васпитања. Потребно је да кандидати имају:
одговарајуће образовање; психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење прилаже кандидат
који буде примљен по конкурсу, пре закључења
уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 139. став 1. тачка 3) Закона о основама
система образовања и васпитања; да имају
држављанство Републике Србије; да знају језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад;
да за лице није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање. Уз пријаву
на конкурс кандидати су обавезни да доставе:
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених,
оригинал или оверену фотокопију уверења
надлежне ПУ да нису осуђивани - не старије
од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије - не
старије од 6 месеци, кратку биографију, пријаву
на конкурс са сајта Министраства просвете (део
„Ново на сајту”). Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Рок за
доношење одлуке по расписаном конкурсу је 30
дана од истека конкурса. Додатне информације
можете добити слањем имејла на адресу школе:
os_desankamaksimovic_kk@yahoo.com. Пријаве
можете слати на адресу: Основна школа „Десанка Максимовић”, Цара Лазара 109, 38260 Косовска Каменица, са назнаком „Поводом конкурса
за наставника разредне наставе”, или их предати лично у просторијама управе школе.
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ЈАГОДИНА
ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ
35230 Ћуприја, Милице Ценић бб

Наставник упоредног клавира
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове прописане Законом о раду, као и посебне услове прописане чланом 139. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон, 10/2019 и 6/2020), односно да
има стечено одговарајуће високо образовање
у складу са чл. 140. Закона о основама система образовања и васпитања и посебне услове
предвиђене Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним и уметничким
школама у подручју рада Култура, уметност и
јавно информисање („Сл. гласник РС”, бр.
16/2015, 11/2016, 2/2017 и 9/2019); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије, да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Магационер/економ

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове прописане Законом о раду, као и посебне услове прописане чланом 139. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон, 10/2019 и 6/2020), односно да
има стечено одговарајуће образовање - завршену средњу школу - IV степен стручне спреме - економско или гимназијско образовање;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике
Србије, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Референт за финансијскорачуноводствене послове
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове прописане Законом о раду, као и посебне
услове прописане чланом 139. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
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10/2019 и 6/2020), односно да има стечено
одговарајуће образовање - завршену средњу
школу, IV степен стручне спреме - економско
или гимназијско образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије, да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар преузет са сајта Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, доставити: оверену фотокопију дипломе/сведочанства/уверења о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу), доказ
о неосуђиваности; биографију/CV. Лекарско
уверење доставља изабрани кандидат после
доношења одлуке, а пре закључења уговора о
раду. Докази о испуњености услова достављају
се у оригиналу или овереној фотокопији. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати
на адресу: Школа за музичке таленте, Милице Ценић бб, 35230 Ћуприја, са назнаком „За
конкурс за радно место_______________”. Ближе информације о конкурсу могу се добити на
телефон: 035/8472-344, код секретара школе.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша 96
тел. 035/8470-809

Наставник технике и технологије
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове прописане Законом о раду, као и посебне услове прописане чланом 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон, 10/2019, 6/2020), односно да има
стечено одговарајуће образовање у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019), за
извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада за предмет техника и технологија; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Библиотекар

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове прописане Законом о раду, као и посебне услове прописане чланом 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон, 10/2019, 6/2020), односно да има
стечено одговарајуће образовање у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019), за библиотекара; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије, да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Чистачица

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове прописане Законом о раду, као и
посебне услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон, 10/2019, 6/2020), односно да има
стечено одговарајуће образовање - завршену основну школу, да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије, да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: За сва наведена радна места кандидат уз пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја школи треба да
достави и следеће: кратку биографију; доказ
о одговарајућем образовању (оригинал или
оверена копија дипломе о стеченом високом
образовању, односно за радно место чистачице оригинал или оверена копија сведочанства о
завршеном основном образовању и васпитању,
дносно о завршеном осмом разреду); уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику, у обавези је да достави
доказ да је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе
(оригинал или оверена фотокопија); извод из
матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија, на обрасцу који
17.06.2020. | Број 886 |

59

Наука и образовање

важи трајно); уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење или потврда о неосуђиваности
за кривична дела наведена у условима и да
није утврђено дискриминаторно понашање које
издаје надлежна полицијска управа (не старије
од 6 месеци оргинал или оверена фотокопија);
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријава на конкурс треба да садржи
и податке о кандидату (име и презиме, адреса
пребивалишта или боравишта, контакт телефон), радно место за које кандидат конкурише.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене, непотпуне,
као и пријаве са неовереном документацијом
неће се узимати у разматрање. Пријаву на конкурс са потребном документацијом са назнаком:
„За конкурс за радно место _____________”,
доставити на горенаведену адресу. Телефон за
контакт: 035/8470-809, Ана Марковић, секретар
школе.

ГИМНАЗИЈА
35230 Ћуприја, Карађорђева 57

Наставник предметне наставе српског језика и књижевности

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице које испуњава услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и
то: да има одговарајуће високо образовање у
складу са чл. 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) стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета, студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука,
ако има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета или
на основним студијама у трајању од најмање
четири године по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, да има степен и врсту образовања у
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 15/2013, 11/2016, 2/2017,
11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020 и 3/2020) и то:
1. професор, односно дипломирани филолог
за српскохрватски језик и југословенску књижевност; 2. професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност
и општу књижевност; професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима, професор југословенске књижевности и српског
језика, професор југословенске књижевности
са страним језиком, професор српског језика
и књижевности; 8. професор српске књижевности и језика, професор српске књижевности

60

| Број 886 | 17.06.2020.

и језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог за књижевност и српски језик,
дипломирани филолог за српски језик и књижевност, дипломирани филолог српског језика
са јужнословенским језицима, мастер професор
језика и књижевности (студијски програми:
Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност, Српска књижевност и језик;
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и
лингвистика; Српска филологија: српски језик
и књижевност; Филологија, модули: Српски
језик и Српски језик и компаративна књижевност; Компаративна књижевност са теоријом
књижевности), мастер филолог (студијски програми: Српски језик, Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност
и језик; Српска књижевност и језик са општом
књижевношћу; Српска филологија: српски
језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност), мастер професор предметне наставе.
Лица која су стекла академско звање мастер
морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и
језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и
књижевност, Србистика; да лице има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобрасћаја и против 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
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на конкурс
кандидати треба да поднесу следећа документа: попуњен и одштампан пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о
одговарајућем образовању (кандидат који има
високо образовање стечено на студијама другог
степена доставља оверену копију дипломе другог степена и оверену копију дипломе основних академских, односно струковних студија)
или ако није издата диплома уверење о стеченом високом образовању са основних и са мастер студија, оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије,
доказ о неосуђиваности - оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције
МУП-а - надлежне полицијске управе, доказ о
познавању језика на којем се осварује образовно-васпитни рад кандидат доставља само
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима, изабрани кандидат доставља
пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор
школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор
у року у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Рок за подношење пријава је осам
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријавни формулар са документа-

цијом доставити лично у секретаријат школе у
затвореној коверти са назнаком: „За конкурсну
комисију” или слати поштом на адресу: Гимназија, 35230 Ћуприја, Карађорђева 57. Неблаговремене и непотпуне пријаве као и пријаве са
неовереном документацијом се неће разматрати, а сви кандидати у пријави треба да наведу
број контакт телефона. Особе за контакт: Дарко
Миљанић, директор или Снежана Тимотијевић,
секретар, тел. 035/8476-535, 8470622.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ”
35250 Параћин, Николе Пашића 33
тел. 035/561-091

Васпитач

9 извршилаца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020)
и то: а) да има одговарајуће образовање 1.
високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и специјалистичке струковне студије
по прописима који су уређивали високо образовање у периоду од 10.09.2005. године до
07.10.2017. године; 2. основне студије у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; 3. високо образовање стечено на
студијама првог степена (основне академске,
односно струковне студије и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три
године или више образовање; положен стручни
испит (лиценца); б) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; ц) да има држављанство Републике
Србије; д) да зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидати треба да
доставе: биографију, оверену копију дипломе о
стеченом образовању - стручној спреми за васпитача; оверену копију потврде о положеном
стручном испиту (лиценца), уверење/потврду да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за кога није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (не старије од 6
месеци - издаје МУП); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију); доказ да кандидат
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зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад - доставља кандидат
који одговарајуће образовање није стекао на
српском језику; доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом - доставља се пре закључења уговора
о раду.

Медицинска сестра - васпитач
5 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
6/2020), и то: да има одговарајуће образовање - стечено 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, средње образовање здравствене
струке у трајању од 4 године, смер медицинска
сестра - васпитач; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидати треба да
доставе: биографију, оверену копију дипломе
о стеченом образовању; уверење да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци,
издаје МУП); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену
копију); доказ да кандидат зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад - доставља кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику;
доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом кандидат доставља
пре закључења уговора о раду.

Сарадник - медицинска сестра за
превентивну здравствену заштиту
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
6/2020) и то: да има одговарајуће средње
образовање здравствене струке у трајању од 4
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године, медицинска сестра - техничар; да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидати треба да
доставе: биографију, оверену копију дипломе
о стеченом образовању; уверење да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци,
издаје МУП); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену
копију); доказ да кандидат зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад - доставља кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику;
доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом кандидат доставља
пре закључења уговора о раду.

Секретар установе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
6/2020) и то: да има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије),
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године - дипломирани правник, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидати треба да
доставе: биографију, оверену копију дипломе
о стеченом образовању; уверење да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци,
издаје МУП); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену
копију); доказ да кандидат зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад - доставља кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику;
доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом кандидат доставља
пре закључења уговора о раду.

Благајник - радник
на обрачуну плата
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
6/2020) и то: да има одговарајуће средње образовање економске струке у трајању од четири
године; знање рада на рачунару; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидати треба да
доставе: биографију, оверену копију дипломе
о стеченом образовању; уверење да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци,
издаје МУП); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из
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матичне књиге рођених (оригинал или оверену
копију); доказ да кандидат зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад - доставља кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику;
доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом кандидат доставља
пре закључења уговора о раду.

Кувар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
6/2020) и то: да има одговарајуће средње
образовање у трајању од три године - образовни профил кувар; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидати треба да
доставе: биографију, оверену копију дипломе
о стеченом образовању; уверење да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци,
издаје МУП); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену
копију); доказ да кандидат зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад - доставља кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику;
доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом кандидат доставља
пре закључења уговора о раду.

Магационер - економ
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
6/2020) и то: да има одговарајуће средње образовање у трајању од три године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
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лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидати треба да
доставе: биографију, оверену копију дипломе
о стеченом образовању; уверење да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци,
издаје МУП); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену
копију); доказ да кандидат зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад - доставља кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику;
доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом кандидат доставља
пре закључења уговора о раду.

Референт за финансијскорачуноводствене послове
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
6/2020) и то: да има одговарајуће образовање
- четврти степен стручне спреме, стечен након
завршетка средње економске школе, знање
рада на рачунару; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидати треба да
доставе: биографију, оверену копију дипломе
о стеченом образовању; уверење да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна

казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци,
издаје МУП); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену
копију); доказ да кандидат зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад - доставља кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику;
доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом кандидат доставља
пре закључења уговора о раду.

Сервирка

2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 8/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
6/2020) и то: да има средње или основно образовање; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидати треба
да доставе: биографију; оверену копију дипломе или сведочанства о стеченом образовању;
уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не
старије од 6 месеци, издаје МУП); уверење о
држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију); доказ да
кандидат зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад - доставља
кандидат који одговарајуће образовање није
стекао на српском језику; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
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Наука и образовање

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
6/2020) и то: да има основно образовање; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидати треба
да доставе: биографију; оверену копију сведочанства о завршеном основном образовању;
уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од
6 месеци, издаје МУП); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију); доказ да кандидат
зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад - доставља кандидат
који одговарајуће образовање није стекао на
српском језику; доказ да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
За сва радна места: Пријаве доставити лично или поштом, са назнаком „За конкурс”, на
горе наведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/8223-805

Наставник у звање ванредни
професор за ужу научну област
Енглески језик са методиком
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктор наука - методика наставе из уже научне области за коју
се бира и остали услови прописани чланом 74
Закона о високом образовању („Службени гласник РС” 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19
и 6/20 - др. закони), Правилником о начину и
поступку заснивања радног односа и стицању
Бесплатна публикација о запошљавању

звања наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, број II-01-52 од 09. 01.
2017. године), одлукама о изменама и допунама наведеног правилника (Одлука број III-01305/5 од 26. 04. 2018. године и Одлука број
III-01-1298/32 од 26. 12. 2019. године); као и
непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона
о високом образовању. Уз пријаву на конкурс
доставити: оверене фотокопије диплома као
доказ о одговарајућој стручној спреми и завршеним претходним степенима студија, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), биографију са
подацима о досадашњем раду, списак објављених научних, односно стручних радова, доказ
надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона о високом образовању и друге доказе о испуњености услова по
овом конкурсу. Сву документацију са доказима
о испуњености услова конкурса кандидати су
обавезни да доставе и у електронском облику,
на начин утврђен Упутством за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у
току поступка избора у звање, број IV-06-279
од 11. 4. 2016. године и Одлуком о изменама и
допунама наведеног упутства, број IV-06-62/6 од
17. 1. 2017. године (доступно на сајту Универзитета у Крагујевцу www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.
php). Рок за подношење пријава на конкурс је
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене
и некомплетне пријаве неће се разматрати.

ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА И ГОВОРА
„11. МАЈ”
35000 Јагодина, Славке Ђурђевић 8
тел. 035/822-3204
e-mail: skolazagluve035@mts.rs

Дефектолог - васпитач
5 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
предвиђене чланом 139 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон
10/2019 и 6/2020) и то: 1) одговарајуће образовање ускладу са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања у складу са
чланом 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у
развоју и инвалидитетом („Службени гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 17/2018); 2 ) да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћај и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да имају држављанство Републике Србије; 5)
да знају српски језик (уколико је образовање
стечено на страном језику). Докази о испуњености услова саставни су део пријаве на конкурс, изузев доказа из тачке 2), који се прибавља пре закључења уговора о раду.

основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то: 1) да имају
одговарајуће образовање, у складу са чланом
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања, чланом 10. став 1 тачка
6) Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача у
основној школи за ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 17/2018) и чланом 11. став
1. тачка 3. Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у средњим школама које остварују
наставне планове и програме за наглуве и глуве
ученике („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 1/97, 9/98, 24/2004 и 2/2009); 2) да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће за
кривично дело примање мита или давање мита
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминторно понашање;
4) имају држављанство Републике Србије; 5) да
знају српски језик (уколико је образовање стечено на страном језику). Докази о испуњености
услова саставни су део пријаве на конкурс, изузев доказа из тачке 2), који се прибавља пре
закључења уговора о раду.

Дефектолог - наставник предметне
наставе
у посебним условима

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
предвиђене чланом 139 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 6/2020) и то: 1) да имају одговарајуће
образовање, у складу са чланом 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања
и у складу са чланом 3. став. 1. и 3. Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 17/2018) и то: 2) да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
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
криивично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да имају држављанство Републике Србије; 5)
да знају српски језик, уколико је образовање
стечено на страном језику. Докази о испуњености услова саставни су део пријаве на конкурс, изузет доказа из тачке 2, који се прибавља
пре закључења уговора о раду.

Стручни сарадник - социјални
радник

Наставник предметне наставе
у посебним условима
- графичка група предмета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 139 став 1. Закона о

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 139 став 1. Закона о
основама система образовања и васпитања

у посебним условима
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(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон 10/2019 и 6/2020) и то да: 1) имају одговарајуће образовање у складу са чланом 140
и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања и складу са чланом 6. став 1 тач.
6), 7) и 11) Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у средњим школама које остварују наставне планове и програме за наглуве
и глуве ученике („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 1/97, 9/98, 24/2004 и 2/2009); 2)
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да
нису осуђивани за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе
и против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
имају држављанство Републике Србије; 5) да
знају српски језик (уколико је образовање стечено на страном језику). Докази о испуњености
услова саставни су део пријаве на конкурс, изузет доказа из тачке 2, који се прибавља пре
закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати за сва наведена радна
места, уз попуњен пријавни формулар који се
налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја на адреси: http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. прилажу
и: краћу биографију: доказ о врсти и степену
стручне спреме (диплому и додатак дипломи),
уверење о држављанству (не старије од шест
месеци), извод из матичне књиге рођених,
уверење о неосуђиваности прибавља од стране надлежног МУП-а (издато после објављивања конкурса), доказ о знању српског језика,
односно језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (диплома издата на српском
језику, односно доказ о знању српског језика који је издала овлашћена иституција). Сви
наведени докази који се достављају уз пријаву
морају бити у оригиналу или овереном препису. Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве
са траженом документацијом доставити у року
од осам дана од дана објављивања конкурса у
листу „Послови”, искључиво поштом на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. У
складу са чланом 154 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања, у року
од осам дана од истека рока за подношење
пријава на конкурс, Конкурсна комисија врши
ужи избор кандидата које упућује на проверу
психолошке способности за рад са ученицима,
коју врши надлежна служба запошљавања применом стандардизованих поступака. Непотпуне
и неблаговремене понуде неће се узети у разматрање.

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
„СРЕЋНО”
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб

Технички секретар
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме - средње образовање у трогодишњем или
четворогодишњем трајању, било које врсте
занимања, познавање рада на рачунару; да
кандидат има психичку, физичку и здравстве-
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ну способност за рад са ученицима, односно
студентима; да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање шест месеци и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање.

Секретар установе ученичког и
студентског стандарда
УСЛОВИ: 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 или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; знање рада на рачунару; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, односно
студентима; да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање шест месеци и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање.

Чистачица
УСЛОВИ: стечено или признато основно образовање; да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима,
односно студентима; да лице није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање шест месеци и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
ОСТАЛО: Документација која треба да се поднесе: пријава на конкурс са кратком биографијом, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, диплома о стеченом
степену стручне спреме, лекарско уверење
којим се доказује општа здравствена способност, уверење да није покренут кривични поступак и да није покренута истрага из
надлежности основних и виших судова и јавних тужилаштава, уверење о неосуђиваности
које издаје МУП, потврда да у складу са законом није утврђено дискриминаторно понашање, оцена посебне психичке, физичке и
здравствене способност за рад са ученицима,
односно студентима, којим се доказује посебна
здравствена способност за рад са ученицима студентима, а у смислу члана 62 Закона о ученичком и студентском стандарду („Сл. гласник
РС”, број 18/2010...10/2019). Ради оцене посебне психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима, односно студентима, Дом ће све кандидате који су поднели
потпуну документацију, упутити надлежној
филијали Националне службе за запошљавање
у Јагодини, пре доношења одлуке о избору.
Документација се подноси у овереним фотокопијама (да су једнаке оригиналу) и не сме
да буде старија од 6 месеци (осим извода из
матичне књиге рођених који може бити и старији). Документација неће бити враћена подносиоцу пријаве. Уверење о неосуђиваности
које издаје МУП прибавља установа за све
кандидате који су поднели потпуну документацију, уз њихову писмену сагласност. Пожељно
је да кандидати сами доставе наведени доказ
ради бржег и ефикаснијег вођења поступка, али није обавезно. Пријаве на конкурс са
документацијом која се доставља у прилогу
пријаве, подносе се непосредно у Дому ученика, од 8 до 14 часова или поштом на адресу

у Ћуприји, Улица Кнеза Милоша бб, на коверти назначити „Пријава на конкурс”. Телефон
за контакт: 035/8871-950. Рок за подношење
пријава на конкурс: 8 дана од дана објављивања у часопису „Послови”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве и фотокопије докумената које нису оверене неће бити разматране.
Коначну одлуку о избору кандидата за пријем
у радни однос на неодређено време са пуним
радним временом на радним местима технички секретар (1 извршилац), секретар установе
ученичког и студентског стандарда (1 извршилац) и чистачица (1 извршилац), донеће
директор Дома ученика средњих школа „Срећно” у Ћуприји.

ОШ „БРАНКО КРСМАНОВИЋ”
35255 Доња Мутница
тел. 035/540-607

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са чланом 139 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), и то:
да је стекао четврти степен средње стручне
спреме правно-економског смера или гимназије; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик. Кандидати су дужни да приложе
следећу документацију: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја - део Ново
на сајту), 2. кратку биографију, 3. оверену
фотокопију дипломе (сведочанства) о стеченој
стручној спреми, 4. уверење о држављанству
(оригинал или оверену фотокопију, не старија од 6 месеци), 5. извод из матичне књиге
рођених (оригинал са холограмом 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 конкурсу, пре
закључења уговора о раду), 8. доказ о знању
српског језика (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику). Конкурс
спроводи конкурсна комисија коју именује
директор школе. Кандидати који су изабрани у
ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријавни формулар са документацијом слати препорученом
поштом или доставити лично у секретаријат
школе, у затвореној коверти, са назнаком: „За
конкурсну комисију” на адресу: ОШ „Бранко
Крсмановић”, 35255 Доња Мутница.
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КИКИНДА
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I
Карађорђевића 13

Наставник музичке културе

на мађарском језику, за 50% радног
ангажовања, за рад у Новом Кнежевцу
и издвојеном одељењу
у Банатском Аранђелову

Наставник физичког васпитања
у Новом Кнежевцу и издвојеном
одељењу у Банатском Аранђелову

Библиотекар

за 50% норме, у издвојеном одељењу
у Банатском Аранђелову
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
високо образовање у складу са члановима 140
и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” бр 88/17, 27/18 др закони, 10/19 и 6/2020), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1) студије другог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, 2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне односно стручне области односно стручне области или области педагошких наука или
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године и услови прописани 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, 13/2018 и 11/2019), 2)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3) да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, 4) да има држављанство Републике
Србије, 5) да зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад.

Чистачица

са 90% радног ангажовања у
издвојеном одељењу у Ђали
УСЛОВИ: завршена основна школа; 2) да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе 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
Бесплатна публикација о запошљавању

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 одштампан и читко попуњен
пријавни формулар (налази се на сајту Министарства просвете), доставити писану биографију, оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену копију додатка дипломи
са подацима о положеним испитима, оверену копију уверења о држављанству Републике Србије (не старију од 6 месеци), оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених,
потврду о некажњавању надлежне полицијске
управе (не старију од шест месеци), оверену
копију доказа о положеном испиту за лиценцу или уверења о положеном стручном испиту,
очитану личну карту, доказ о познавању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику). Доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) доставља кандидат који је
изабран по конкурсу се пре закључења уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања
о избору кандидата, Конкурсна комисија врши
ужи избор кандидата, који се у року од 8 дана
од дана истека рока за подношење пријава
упућују на претходну проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима коју
врши Национална служба за запошљавање,
о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Пријаве на конкурс достављају се у
року од 8 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.

ОШ „ПЕТЕФИ ШАНДОР”
Сента, Арпада 83
тел. 024/811-412

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, 11/2019 и 2/2020)
предвиђено за наведено занимање и дозволу
за рад (лиценцу); 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
има држављанство Републике Србије; 5) зна
српски језик и мађарски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Испуњеност овог
услова цениће се у складу с чланом 141 став
6 ЗОСОВ-а. Уз пријаву на конкурс с кратком
биографијом и кретањем у служби доставити: 1. оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању
и лиценце; 2. извод из матичне књиге рођених;
3. доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична дела набројана у тачки 3
(уверење из казнене евиденције МУП-а не старије од 6 месеци); 4. уверење о држављанству
не старије од 6 месеци; 5. попуњен пријавни
формулар који је прописан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
налази се на сајту Министарства. Копије морају
бити оверене. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) изабрани кандидат треба да достави школи пре закључења
уговора о раду.

Наставник ликовне културе

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
обзир. Пријаве са потребним документима слати на адресу: Основна школа „Петефи Шандор”,
Сента, Арпадова 83. Сва обавештења могу се
добити на телефон: 024/811-412.

Наставник немачког језика

23300 Кикинда, Светосавска 55
тел. 0230/422-275, 401-650

Педагог

са непуним радним временом
од 20 часова недељно, односно
50% норме
на мађарском наставном језику, са
непуним радним временом од 22 часа
недељно, односно 55% норме
у одељењима на мађарском наставном
језику, са непуним радним временом
од 26,67 часова недељно, односно
66,67% норме

Наставник физике

на мађарском наставном језику,
са непуним радним временом од 32 часа
недељно, односно 80% норме

Наставник математике

на српском наставном језику, са
непуним радним временом од 35,55
часова недељно, односно 88,89% норме
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

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

1) Наставник предметне наставе наставник физике
УСЛОВИ: VII1 степен стурчне спреме; професор физике; дипломирани физичар; дипломирани астрофизичар; дипломирани инжењер
физике, смер индустријска физика; дипломирани физичар за општу физику; дипломирани физичар за примењену физику; професор
физике за средњу школу; дипломирани физичар - истраживач; дипломирани физичар за
теоријску и експерименталну физику; дипломирани физичар за примењену физику и информатику; дипломирани физичар - медицинске
физике; дипломирани професор физике - мастер; дипломирани физичар - мастер; дипломирани физичар - мастер физике - метеорологије;
дипломирани физичар - мастер физике - астрономије; дипломирани физичар - мастер медицинске физике; дипломирани професор физике - хемије - мастер; дипломирани професор
физике-информатике - мастер; дипломирани
физичар - професор физике - мастер; дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер; дипломирани физичар
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- примењена и компјутерска физика - мастер;
дипломирани физичар - примењена физика и
информатика - мастер; мастер физичар; мастер
професор физике. Лице које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским
програмима из области физике.

2) Наставник практичне наставе
(за део садржаја обуке вожње
у блоку, за образовне профиле
возача моторних возила и техничар
друмског саобраћаја)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: 1.
дипломирани саобраћајни инжењер, односно
дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт; 2. мастер инжењер
саобраћаја, претходно завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства
на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт - транспорт; друмски и градски саобраћај и транспорт
- безбедност друмског саобраћаја; саобраћај
и транспорт; 3. дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне академске студије
из саобраћајног инжењерства на студијском
програму, односно модулу: друмски и градски
саобраћај и транспорт-транспорт; друмски и
градски саобраћај и транспорт - безбедност
друмског саобраћаја; саобраћај и транспорт;
4.специјалиста струковни инжењер саобраћаја,
завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски
саобраћај, друмски саобраћај; 5. струковни
инжењер саобраћаја, завршене основне
струковне студије из саобраћајног инжењерства
на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај;
6. наставник практичне наставе саобраћајне струке; 7. саобраћајни инжењер, односно
инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски
саобраћај и транспорт; 8. возач моторних возила - инструктор; 9. инструктор вожње. Лице из
тачке. 1-7. мора да има претходно положен специјалистички испит за возача моторних возила - инструктора или инструктора вожње. Лице
из тачке. 8-9. мора да има петогодишње радно
искуство у струци стечено после специјалистичког, односно мајсторског испита. Лица из тачке
1-9 мора да има дозволу (лиценцу) за инструктора вожње.

3) Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; образовање из економских наука на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године или на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године и да има
најмање три године радног искуства на истим
пословима и знање рада на рачунару.

4) Радник на одржавању хигијене чистачица
УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Кандидати за наставника физике и
наставника практичне наставе морају да имају
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одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, за радно место
наставник практичне наставе (за део садржаја
обуке вожње у блоку, за образовне профиле
возач моторних возила и техничар друмског
саобраћаја), поред лица која имају наведено
високо образовање, може се пријавити и кандидат са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем, као
и са одговарајућим средњим образовањем и
положеним специјалистичким, односно мајсторским испитом и петогодишњим радним
искуством у струци стеченим после специјалистичког, односно мајсторског испита. Кандидати
који се пријављују на конкурс морају да знају
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. На сајту Министарства просвете, науке и
технолошког развоја постављен је формулар
који се попуњава приликом пријављивања на
конкурс за пријем у радни однос у установи.
Формулар је доступан у делу Ново на сајту,
на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc. Уз наведени формулар (пријаву) кандидат
треба да поднесе следећа документа: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима - подноси се пре закључења уговора о раду; уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; уверење
о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); доказ да кандидати знају језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад је
диплома која садржи податак о језику студија
или друга исправа коју је издала високошколска установа; извод из матичне књиге рођених; потврда о петогодишњем радном искуству
у струци стеченом после специјалистичког,
односно мајсторског испита (само за тачку
2); оверена фотокопија дозволе (лиценце) за
инструктора вожње (само за тачку 2), потврда о трогодишњем радном искуству на финансијско-рачуноводственим пословима (само за
тачку 3). Пријаве се подносе у року од осам (8)
дана од дана објављивања конкурса. Оверене
фотокопије не могу бити старије од 6 месеци.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
узети у разматрање. Пријаве са потребном
документацијом слати са назнаком „За конкурс”
на горе наведену адресу школе.

ОШ „СТЕВАН СРЕМАЦ”

24400 Сента, Максима Горког 1

Наставник немачког језика

на српском и мађарском наставном
језику

Наставник ликовне културе

на мађарском наставном језику,
са 50% радног времена

Наставник географије

на мађарском наставном језику,
са 35% радног времена

Наставник математике

на мађарском наставном језику,
са 67% радног времена

Наставник разредне наставе
на српском наставном језику

Наставник разредне наставе

на мађарском наставном језику

Наставник информатике

на српском и мађарском наставном
језику, са 65% радног времена

Наставник математике

на српском наставном језику

Наставник српског језика као
нематерњег

у одељењима у којима се настава
изводи на мађарском језику
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених чланом 24. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и
95/2018 - аутентично тумачење), 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 и 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,
11/2019 и 2/2020) предвиђено за наставника
математике; 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 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. Испуњеност овог услова цениће се у складу са чланом 141. став 7. Закона о основама
система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне и
доставе формулар за пријаву на конкурс који
могу преузети са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а уз попуњен формулар, кандидати
достављају и осталу документацију: 1. оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем
образовању (доставља кандидат уз пријаву),
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2. уверење о држављанству - оригинал или
оверена копија (доставља кандидат уз пријаву,
не старије од 6 месеци), 3. извод из матичне
књиге рођених - оригинал или оверена копија
(доставља кандидат уз пријаву), 4. уверење о
некажњавању - оригинал или оверена копија
(доставља кандидат уз пријаву, не старије од 6
месеци), 5. доказ о познавању језика на којем
се обавља васпитно-образовни рад (доставља
кандидат уз пријаву), 6. доказ да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (доставља изабрани кандидат пре закључења уговора, не старије од
6 месеци). Документацију са формуларом за
пријаву доставити лично или поштом на адресу:
Основна школа „Стеван Сремац”, Максима Горког 1, 24400 Сента, са назнаком „За конкурс”.
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у часопису „Послови” Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс
за пријем у радни однос спроводи Конкурсна
комисија коју ће директор именовати посебним
решењем. Кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима.

Радник за одржавање хигијене спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених чланом 24. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и
95/2018 - аутентично тумачење), треба да
испуњава и следеће услове: 1) да има одговарајуће образовање - завршену основну школу;
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне и доставе формулар за пријаву на конкурс који могу
преузети са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а уз попуњен формулар кандидати достављају и
осталу документацију: 1. оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем образовању завршена основна школа (доставља кандидат
уз пријаву), 2. уверење о држављанству - оригинал или оверена копија (доставља кандидат
уз пријаву, не старије од 6 месеци), 3. извод из
матичне књиге рођених - оригинал или оверена копија (доставља кандидат уз пријаву), 4.
уверење о некажњавању - оригинал или оверена копија (доставља кандидат уз пријаву, не
старије од 6 месеци), 5. доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, не старије
од 6 месеци). Документацију са формуларом за
пријаву доставити лично или поштом на адресу:
Основна школа „Стеван Сремац”, Максима Горког
1, 24400 Сента, са назнаком „За конкурс”. Рок за
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс за пријем у радни однос спроводи Конкурсна комисија коју ће директор именовати посебБесплатна публикација о запошљавању

ним решењем. Кандидати који уђу у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СРЕЋНО ДЕТЕ”
23330 Нови Кнежевац, Карађорђева 4
тел. 0230/82-624

1) Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме; виша стручна спрема - завршене основне академске студије од најмање 180 ЕСПБ, односно стечено
више образовање у трајању од две до три године студија или завршен први степен факултета
(до 2005. године). Кандидат треба да испуњава законом прописане услове: 1. одговарајуће
образовање (горе наведено); 2. да има психичку,
физичку и здравствену способност; 3) уверење
да лице није осуђивано правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно поношање;
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна
српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни 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) и 5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из става 1, тач. 2) овог члана прибавља се пре
закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: оверену
фотокопију дипломе (оригинал на увид); уверење о држављанству (оверена фотокопија);
извод из МКР; уверење да лице није осуђивано правоснажном пресудом суда; уверење да се
против лица не води кривични поступак.
ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве слати на адресу:
Предшколска установа „Срећно дете” Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 4, 23330
Нови Кнежевац или предати лично на наведену
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће разматрати. За све додатне информације
можете се обратити на тел. 0230/82-624.

2) Спремачица - сервирка
УСЛОВИ: кандидат треба да има средње образовање; изузетно може да има основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу Уредбе, односно
основно образовање.

3) Спремачица
УСЛОВИ: завршена основна школа.
УСЛОВИ за радна места 2 и 3: кандидат треба
да испуњава законом прописане услове: 1. одговарајуће образовање (горе наведено); 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност; 3)
уверење да лице није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање

или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно поношање; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик
на коме се остварује васпитно-образовни 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) и 5) овог члана саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из става 1, тач. 2)
овог члана прибавља се пре закључења уговора
о раду. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан
да приложи: оверену фотокопију дипломе (оригинал на увид); уверење о држављанству (оверена фотокопија); извод из МКР; уверење да
лице није осуђивано правоснажном пресудом
суда; уверење да се против лица не води кривични поступак.
ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве слати на адресу:
Предшколска установа „Срећно дете” Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 4, 23330
Нови Кнежевац или предати лично на наведену
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће разматрати. За све додатне информације
можете се обратити на тел. 0230/82-624.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА
24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/811-751

Оглас објављен у публикацији „Послови”
10.06.2020. године, поништава се у целости.

ОШ „6. ОКТОБАР”
23300 Кикинда, Доситејева 53
тел. 0230/422-844

Дефектолог наставник
у посебним условима
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и чл.
3 Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача у
основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 17/2018) и то: да имају одговарајуће високо образовање из чл. 140 Закона
о основама система образовања и васпитања,
лице које је стекло одговарајуће образовање
на студијама - мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, на основним стидијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10.09.2005.
године, да испуњава услове у погледу врсте
образовања прописане из чл. 3. Правилника о
степену и врсти образовања настваника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Медицински техничар
у посебним условима

Медицинска сестра

у посебним условима
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају прописане чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања и то: (IV) средње
медицинско образовање - општи смер.
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Спремачица

у посебним условима
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања и то: да има одговарајуће образовање - I (први) степен стручне
спреме, завршена основна школа.
ОСТАЛО: услови за сва радна места: одговарајуће образовање; да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
је држављанин Републике Србије; да зна српски
језик (доставља се уколико кандидат није одговарајуће образовање стекао на српском језику). Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: диплому о стеченој стручној спреми
(оригинал или оверену фотокопију), извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију), уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), уверење о неосуђиваности (не старије од шест месеци), доказ
о знању српског језика (уколико кандидат није
стекао одговарајуће образовање на српском
језику подноси доказ да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе), лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима школа ће тражити
од изабраног кандидата пре закључивања уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интеренет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и са одштампаним пријавним формуларом достављају горе наведену документацију.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Кандидати који су изабрани у ужи избор
(испуњавају услове конкурса) упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна Националана служба
за запошљавање применом стандрадизованих
поступака. Пријаве слати у затвореном омоту са
назнаком „За конкурс” на адресу: Основна школа „6. октобар”, Доситејева 53, 23300 Кикинда.
Ближе информације о конкурсу се могу добити
на број телефона: 0230/422-844.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОШ „АЦА МАРОВИЋ”
Косово Поље

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: кандидат мора имати одговарајуће
образовање и то: лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог
степена (мастер академске студије), на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо
oбразовање до септембра 2005. године; одговарајући стручни називи за наставника разредне
наставе: професор разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом,
професор разредне наставе и енглеског језика
за основну школу, мастер учитељ, дипломирани

68

| Број 886 | 17.06.2020.

учитељ - мастер; професор разредне наставе
и ликовне културе за основну школу, кандидат
мора имати психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима, кандидат не
сме бити 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 других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; знање српског језика. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства. Заједно са
одшампаним пријавним формуларом кандидати достављају и следећу документацију: диплому, дозволу за рад - лиценцу (кандидат који
нема дозволу за рад - лиценцу заснива радни
однос као приправник), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, очитану
личну карту, уверење да лице није осуђивано,
лекарско уверење. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен осам дана од објављивања у публикацији
„Послови”. Пријаве донети у просторије школе
или послати поштом на адресу: ОШ „Аца Маровић”, СШЦ „Свети Сава”, 38210 Косово Поље.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАДИН МИТИЋ”
Лапље Село

Наставник физике

са непуним радним временом
од 12 часова или 75% норме
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања
према члану 140. Закона о основама система
образовања и васпитања и члану 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи; поседовање дозволе 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 ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање српског језика и језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, нити
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству - оверена копија
не старијa од шест месеци; извод из матичне
књиге рођених издат на прописаном образцу
са холограмом- оверена копија, оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
доказ о знању српског језика и језика на којем

се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
тим језицима); оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту; доказ о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања, биографију. Доказ да кандидат има одговарајућу
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима - лекарско уверење
подноси се пре закључења уговора о раду.
Пријавни формулар са биографијом и конкурсом траженим доказима о испуњености услова
доставити лично или поштом на адресу: ОШ
„Миладин Митић”, 38204 Лапље Село, са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко
телефона 038/81-118.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАДИН МИТИЋ”
Лапље Село

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос могу бити примљени
кандидати који испуњавају следеће услове:
поседовање одговарајућег високог образовања
према члану 140. Закона о основама система
образовања и васпитања и члану 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи; поседовање дозволе 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 ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање српског језика и језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, нити
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом.
Рок за пријављивање на конкурс је 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 - оверена копија не старијa од шест месеци; извод из
матичне књиге рођених издат на прописаном
образцу са холограмом- оверена копија; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању; доказ о знању српског језика и
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на тим језицима); оверен
препис/фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања; биографију.
Доказ да има одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима - лекарско уверење, кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Пријавни
формулар са биографијом и конкурсом траженим доказима о испуњености услова доставити лично или поштом на адресу: ОШ „Миладин
Митић”, 38204 Лапље Село, са назнаком „За
конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и преко телефона: 038/81-118.

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

Наука и образовање

ЕТШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
38236 Штрпце

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају
услове за директора школе који су предвиђени у чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник”
Републике Србије број: 88/2017). Кандидати
који се пријаве на конкурс су у обавези да уз
пријаву на конкурс доставе следећа документа:
оверен препис дипломе о завршеном високом
образовању; оверен препис извода из матичне књиге рођених; уверење о држављанству
не старије од 6 месеци; лекарско уверење не
старије од 6 месеци; уверење да кандидат није
осуђиван правноснажном судском пресудом за
кривично дело за које је изречена казна затвора у трајању дужем од три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићеним међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; уверење из основног суда да није
покренут кривични поступак, као ни истрага;
уверење да поседује дозволу за рад (лиценцу)
за наставника, педагога или психолога; потврду
о радном стажу (потребно је да кандидат има
најмање осам година радног стажа у области
образовања и васпитања) и положеном испиту за директора. Кандидат који буде изабран
за директора школе, ступиће на дужност после
добијања сагласности, уколико министар просвете да сагласност на избор. Мандат директора школе траје 4 године и почиње да тече
од дана ступања на дужност. Стамбено питање
за кандидата који буде изабран није обезбеђено. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана
објављивања од стране Националне службе за
запошљавање у службеним новинама „Послови”. Неблаговремена и непотпуна документација неће бити разматрана. Пријаве на конкурс
слати на адресу: Економско-трговинска школа
„Јован Цвијић”, 38236 Штрпце, уз обавезну назнаку „Пријава на конкурс”. Све додатне информације у вези са конкурсом могу се добити на
број телефона: 0290/70-191.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
Црквена Водица

Наставник математике

на одређено време до повратка
запосленог са мировања радног односа

Наставник ликовне културе

на одређено радно време до повратка
запосленог са мировања радног односа,
за 31,25% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат мора имати одговарајуће
образовање и то: лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог
степена (мастер академске студије), на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо
oбразовање до септембра 2005. године.
Одговарајући стручни називи за наставника математике: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани
математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарБесплатна публикација о запошљавању

ство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор математике
и рачунарства, дипломирани математичар за
математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар
- астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом основи геометрије), дипломирани
информатичар, мастер математичар, мастер
професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и
математике, мастер професор информатике и
математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар - мастер,
дипломирани инжењер математике - мастер
(са изборним предметом основи геометрије),
дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска
математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом основи геометрије),
професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије - математике,
професор математике - теоријско усмерење,
професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар. Лица
која су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене
математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике.
Одговарајући стручни називи за наставника ликовне културе: дипломирани сликар,
академски сликар - ликовни педагог, академски
графичар - ликовни педагог, академски вајар ликовни педагог, дипломирани сликар - професор ликовне културе, дипломирани графичар професор ликовне културе, дипломирани вајар
- професор ликовне културе, дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе,
дипломирани уметник нових ликовних медија
- професор ликовне културе, дипломирани
уметник фотографије - професор ликовне културе, дипломирани сликар - професор, дипломирани вајар, дипломирани вајар - професор,
дипломирани графички дизајнер, дипломирани
архитекта унутрашње архитектуре, дипломирани сликар зидног сликарства, дипломирани
графичар, дипломирани графичар - професор,
професор ликовних уметности, мастер ликовни уметник (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно
примењене уметности и дизајна), мастер примењени уметник (завршене основне академске
студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна), мастер
конзерватор и рестауратор (завршене основне
академске студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна), мастер дизајнер (завршене основне академске студије из области ликовне уметности,
односно примењене уметности и дизајна), лице
са завршеним факултетом ликовних уметности,
лице са завршеним факултетом примењених
уметности, лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна.
Кандидат мора имати и: психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима;
не сме бити 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 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; мора знати српски језик.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства. Заједно са пријавним формуларом кандидати достављају и следећу документацију:
диплому, дозволу за рад - лиценцу, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, очитану личну карту, уверење да нису
осуђивани, лекарско уверење. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”. Пријаве донети у
просторије школе или послати поштом на адресу: ОШ „Доситеј Обрадовић” Црквена Водица,
38212 Обилић.

ОСНОВНА ШКОЛА „РАДОШ ТОШИЋ”
Осојане бб, 38334 Осојане
e-mail: skolaosojane@gmail.com

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог
образовања из члана 140 ст. 1. и 2. Закона о
основама система образовања и васпитања, то
јест високо образовање стечено: 1) на студијама
другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука - у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета); или 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. год.) , за наставника
основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце) наставник,
васпитача и стручног сарадника; поседовање
лиценце за директора установе 8кандидат 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 ученицима; поседовање држављанства 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 месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања и давања мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног
понашања на страни кандидата, утврђеног у
складу са законом; најмање осам година 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.
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Наука и образовање

Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може бити изабрано
и лице које, уз испуњеност осталих горенаведених услова, има одговарајуће образовање из
члана 140. став 3. истог закона, то јест високо
образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије) или на
студијама у трајању од три године, или више
образовање, за наставника те врсте школе,
доуволу 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 образовања.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Меблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве се могу доставити школи лично или
поштом. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: доказ о држављанству (уверење о
држављанству, односно извод из матичне књиге
рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченом образовању; доказ о знању српског
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима);
оверен препис/фотокопију докумената о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту; потврду о радном искуству; доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног
понашања; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (само кандидати који су претходно
обацљали дужност директора установе); оверен препис/фотокопију лиценце за директора
установе (ако је кандидат поседује); преглед
кретања у служби са биографским подацима;
доказе о својим стручним и организационим
способностима (необавезно). Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и преко телефона 066/5159-816.

них (оригинал или оверена копија); уверење о
држављанству (оригинал или оверена копија
не старија од 6 месеци); уверење из казнене
евиденције кандидат прибавља у Министарству
унутрашњих послова надлежне полицијске
управе (оригинал или оверена копија не старија од 30 дана); доказ о психичкој, физикој и
здравстној способност за рад са децом и ученицима доставља само изабрани кандидат по
окончању конкурса, а пре закључења уговора о
раду; попуњен пријамни формулар на званичној интернет сраници Министарства просвете;
науке и технолошког развоја (доставља се у
одштапаној верзији); доказ да кандидат зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад српски језику 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.

ОШ „ЈОВАН ЦВЈИЋ”

38205 Грачаница

ОСТАЛО: Пријаве се достављају у року од 10
дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”, поштом на адресу: ОШ „Јован
Цвијић” Зубин Поток, Колашинских кнежева
бб, са назнаком „За конкурс” или лично радним
даном од 8.00 до 13.00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве се неовереном документацијом, неће се разматрати.
У поступку избора кандидата Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова из члана 139.
Закона, врши ужи избор кандидата које упућује
на психолошку процену кандидата код надлежне службе за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од 8
дана од добијања резултата психолошке процене Комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем, обавља разговор
- интервју са кандидатима за листе, сачињава
извештај и доноси решење о избору кандидата.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ГРАЧАНИЦА

38228 Зубин Поток, Колашинских кнежева бб
тел. 028/460-001, 460-118

1. Наставник физике

Чистачица

2. Наставник математике

УСЛОВИ: Поред општих услова одређених Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05,
14/09, 32/13 и 13/17 и 95/18), посебних услова
прописаних одредбом члана 139 Закона о оснвама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20) и
услови из Правилника о организацији и системизацији радних места у ОШ „Јован Цвијић”,
Зубин Поток, кандидат треба да има: стечено
одговарајуће образовање - Први степен стручне спреме (основно образовање); психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (доказ се прибавља пре
закључења уговора о раду); да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или радоскрвнуће,за кривична дела примање или давање мита за кривична дела из групекривичних дела против полне
слободе, против полнег правног собраћаја и
противчовечности 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 коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Учесник
конкурса подноси: сведочанство о завршеном
основном образовању, оригинал или оверени
препис (копија); извод из матичне књиге рође-

3. Наставник здравствене неге
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собност за рад са ученицима, 3. да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање мита или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, 4. да има држављанство Републике
Србије, 5. да зна српски језик. 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 закључења уговора о раду.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом и кратком биографијом достављају
установи. У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор
кандидата који се упућују на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступка. Докази о испуњености услова достављају се
у оригиналу или овереној копији и не могу бити
старији од 6 месеци. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаву
на конкурс доставити лично или на адресу:
Медицинска школа Грачаница, 38205 Грачаница, контакт тел. 038/65-220.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица,
Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-473, 028/425-475

Катедра за српску књижевност и језик:

5 извршилаца

4. Наставник клиничких предмета

са 75% радног времена и то:
25% инфектологија, 25% гинекологија
са акушерством, 25% прва помоћ)

Сарадник у звање асистента, за
научну област Филолошке науке,
ужа научна област Историја српске
књижевности
на одређено време на 3 године

Катедра психологију:

5. Наставник фармацеутске
технологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 став 1 и став 2. чланом
142 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, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Здравство и социјална
заштита („Сл. гласник - Просветни гласник”, бр.
21/2015, 11/2016, 13/2018, 5/2019 и 2/2020) 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 и 2/2020); да испуњава
посебне услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
и то: 1. да има одговарајуће образовање, 2.
да има психичку, физичку и здравствену спо-

Сарадник у звање асистента, за
научну област Психолошке науке,
ужа научна област Психологија
на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати за наставника треба да испуњавају и посебне услове предвиђене
чланом 84. Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС”, број 88/2017,
27/18 - др. закон, 73/18, 67/2019 и 6/2020 - др.
закони), и чланом 165. Статутa Филозофског
факултета, Правилником о ближим условима
за избор у звање наставника Универзитета у
Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и Правилником о минималним
условима за избор у звање наставника Филозофског факултета у Косовској Митровици.
Пријаве кандидата са прилозима (биографија,
списак научних радова, радови, дипломе о
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није
правоснажном пресудом осуђиван за кривично
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дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи, уверење
о држављанству Републике Србије), подносе
се на адресу: Филозофски факултет, Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица,
са назнаком „За конкурс”. Кандидати за избор
наставника у звање сарадника су обавезни да
сву потребну документацију доставе Факултету у штампаној форми и у електронској форми
на CD и у PDF формату. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Обавештења се могу добити на
телефоне: 028/425-473 и 425-475.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”

и ученицима (кандидат који буде изабран ће
накнадно пре закључења уговора доставити
лекарско уверење); очитана лична карта. Рок
за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености
услова доставити на адресу: Основна школа
„Вук Караџић”, 38213 Прилужје, са назнаком „За
конкурс”, поштом или донети лично у секретаријат школе. Број телефона: 028/467-060.

К РА Г У Ј Е В А Ц
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
34000 Крагујевац, Косовска 8
тел. 034/335-175

38211 Прилужје
тел. 028/467-060

Наставник практичне наставе
- инструктор вожње

Наставник француског језика

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају потребну документацију у року од
8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
одговарајуће образовање: наставник практичне наставе - инструктор вожње, у складу са
чланом 12, глава I Друмски саобраћај Правилника о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама („Сл. гл. РС - Просветни
гласник” бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98,
3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005,
6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011,
8/2011 и 9/2013); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима - прибавља се пре закључења
уговора о раду; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или 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 дискриминаторно понашање; да имају
држављанство Републике Србије; да знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1)
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству, не старије од 6 месеци,
оригинал или оверену фотокопију), 2) извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, 3) оригинал, оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 4) доказ да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које му је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
ни за кривична дела: насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и доказ да за
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), 5)
доказ о знању српског језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад у школи се доставља

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 и чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања,
и то: да имају одговарајуће високо образовање
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, лице које је
стекло одговарајуће образовање на студијама
- мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије,
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење о томе као доказ доставља
кандидат који буде изабран пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од 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
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; да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа документа: кандидат је дужан да
попуни пријавни формулар који се може преузети на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (уз
пријаву), оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци);
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 примања
или давања мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са Законом, утврђено
дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а
и уверење из основног суда не старије од 6
месеци); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
Бесплатна публикација о запошљавању

уколико одговарајуће образовање није стечено
на том језику; 6) радну биографију (CV). Пријаве са потребном документацијом доставити у
затвореној коверти са назнаком „За конкурс”,
на адресу: Средња стручна школа, Косовска 8,
34000 Крагујевац

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

Наставник хемије

на одређено време, замена директора
у првом мандату, са 20% радног
ангажовања
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним
законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање у складу са члановима 140, 142, 143 и
144 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом
без обзира на изречену санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. 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. тачке
1), 3), 4) и 5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог
члана прибавља се пре закључења уговора о
раду. Лекарско уверење прилаже кандидат који
буде изабран на конкурсу, а пре закључења
уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен
пријавни формулар (налази се на сајту Министарства просвете) доставити: биографију - CV
(са назнаком броја телефона), оверену копију
дипломе о стеченој стручној спреми, оригинал
или оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци), оверену копију извода из матичне књиге рођених,
потврду о некажњавању надлежне полицијске
управе (не старију од 3 месеца), оверену копију
доказа о положеном испиту за лиценцу или
уверења о положеном стручном испиту, очитану личну карту, доказ о познавању српског
језика (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику). Доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
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 истека
рока за подношење пријава упућују на претходну проверу психофизичких способности за рад
са децом и ученицима коју врши Национална
служба за запошљавање, о чему ће кандидати
бити благовремено обавештени. Сва документа
се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће узимати у обзир. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”.
17.06.2020. | Број 886 |
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Ближе информације о конкурсу могу се добити
преко телефона 034/6707-231. Пријаве на оглас
и потребну документацију заједно са пријавним
формуларом слати на адресу школе: ОШ „Вук
Караџић”, Стојник са назнаком „За конкурс”.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 064/6454-532

Конкурс објављен 10.06.2020. године у публикацији „Послови” бр. 885 за радно место:
наставник у звање ванредног професора за ужу
научну област Историја ликовних уметности и
архитектуре, са пуним радним временом, на
одређено време од пет година, исправља се у
делу „услови за избор у звање редовни професор” и треба да гласи: 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 искуства на
високошколској установи и да има више научних радова од значаја за развој науке у ужој
научној области, објављених у међународним
или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинална стручна остварења, односно
руковођење или учешће у научним пројектима,
објављен уџбеник или монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област
за коју се бира и више радова саопштених на
међународним или домаћим научним скуповима. У осталом делу текста конкурс остаје непромењен. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања исправке конкурса.

ОШ „СЛАВКО ПОПОВИЋ”
34305 Даросава
тел. 034/6741-105

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

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних чланом 24. Закона
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,
113/17 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и следеће услове: да
има одговарајуће образовање прописано чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 27/2018 - др. Закон, 10/2019
и 6/2020) и Правилником о организацији и систематизацији радних места у ОШ „Славко Поповић” из Даросаве; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се
преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
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FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), а потребну
документацију заједно са попуњеним и одштампаним пријавним формуларом достављају школи
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: попуњен и одштампан пријавни формулар; кратку биографију (CV); оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије); 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима које су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена копија); доказ из казнене евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван
за кривична дела наведена у условима из члана
139 став 1. тачка 3. Закона о основама система
образовања и васпитања (оригинал или оверена копија); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија); доказ
одговарајуће високошколске установе о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад, уколико образовање није стечено на
српском језику (оригинал или оверена копија);
лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену 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 спроводи конкурсна комисија именована од стране
директора школе. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од
истека рока за пријем пријава. Кандидати који
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандрадизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Кандидат незадовољан решењем о изабраном кандидату може да
поднесе жалбу директору, у року од осам дана
од дана достављања решења. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ако по конкурсу није изабран ниједан кандидат, расписује се
нови конкурс у року од осам дана. Пријаве треба
послати у затвореној коверти са назнаком „За
конкурс”, на адресу: ОШ „Славко Поповић” из
Даросаве, 34305 Даросава или доставити лично у просторијама школе. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и
путем телефона: 034/6741-105.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 064/6454-532

Наставник у звање ванредни
професор за ужу уметничку област
Режија (за предмете Глума и
Оперски студио)
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у пољу
уметности: За избор у звање ванредни професор: доктор уметности са најмањом просечном

оценом 8 (на свим нивоима студија), односно
најмање три године педагошког искуства на
високошколској установи и више уметничких
остварења у уметничкој области или високо образовање мастер академских студија и
уметничка дела која представљају самосталан допринос уметности. Обавезан услов за
сва звања је непостојање сметње из чл. 72.
ст. 4. Закона о високом образовању и остали општи, обавезни, изборни и посебни услови који су предвиђени чл. 74. и чл. 75. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 73/2018, 67/19
и 6/20 - др. закони), Статутом Универзитета у
Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/265/2
од 03.04.2018. године - www.kg.ac.rs), Одлуком
о изменама и допунама Статута Универзитета
у Крагујевцу I (бр. II-01-400/6 од 07.05.2019),
Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу II (бр. II-01-400/5 од
07.05.2019), Одлуком о изменама и допунама Статута Униеврзитета у Крагујевцу III (бр.
II-01-564/3 од 28.06.2019), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр.
01-3691 од 25.10.2019), Законом о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/2017
и 95/18 - аутентично тумачење), Правилником
о начину и поступку заснивања радног односа
и стицању звања наставника Универзитета у
Крагујевцу (бр. II-01-52 од 09.01.2017. 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 26.04.2018),
Одлуком о изменама и допунама Правилника
о начину и поступкузаснивања потупку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-1298/32
од 26.12.2019) - www.kg.ac.rs и другим актима
Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа која је потребно доставити на наведене
конкурсе: пријава на конкурс, биографија и
стручна биографија, оверене копије диплома
свих нивоа студија, извод из матичне књиге
рођених (оверена копија), фотокопија личне
карте и очитана лична карта, потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат
није осуђиван за кривична дела предвиђена
чланом 72. став 4. Закона о високом образовању
(оригинал или оверена копија), потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о
педагошком раду (за кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у), потврда о педагошком
искуству на високошколској установи, за кандидате који се први пут бирају у звање наставника
и заснивају радни однос на факултету у саставу
Универзитета у Крагујевцу предвиђено је јавно
приступно предавање (а за кандидате који се
бирају у области извођачких уметности за главни предмет предвиђена је и обавезна уметничка презентација). Сву конкурсну документацију
са доказима о испуњености услова конкурса,
сви кандидати су обавезни да доставе у штампаној и у електронској форми (на компакт диску - CD-у) у 3 примерка, у складу са Упутством
за примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање
и Одлуком о изменама и допунама Упутства за
примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање
(доступно на: 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 приложена комплетна документација у складу са
Упутством за приметну, начин достављања,
попуњавања и утврђивања релевантних
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докумената које кандидат доставља у току
поступка избора и Одлуком о изменама и допунама Упутства за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка
избора у звање, тражена конкурсом као доказ о
испуњености услова, сматраће се некомплетном
и неће се разматрати од стране комисије. Сва
документација и радови достављају се Служби
за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради
Друге крагујевачке гимназије или поштом на
адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевц, Јована Цвијића бб
тел. 064/6454-532

Сарадник у звање лектор за ужу
научну облaст Италијански језик и
лингвистика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије
(или њима еквивалентне четворогодишње студије према раније важећем закону) са просечном оценом најмање 8 и на основним и на мастер академским студијама, као и способност за
наставни рад. Непостојање сметњи из чл. 72.
став 4. Закона о високом образовању РС, остали
обавезни, општи и посебни услови предвиђени
су чл. 82. Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
73/2018, 67/2019 и 6/20 - др. закони), Статутом Универзитета у Крагујевцу (бр. II-01-265/2
од 3. 4. 2018. године - www.kg.ac.rs), Одлуком
о изменама и допунама Статута Универзитета
у Крагујевцу I (бр. II-01-400/6 од 7. 5. 2019),
Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу II (бр. II-01-400/5 од 7.
5. 2019), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу III (бр. II-01564/3 од 28. 6. 2019), Одлуком о изменама и
допунама Статута Универзитета у Крагујевцу
IV (бр. II-01-359/3 од 5. 6. 2020), Правилником
о научним, уметничким и стручним областима
Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-342/23
од 28. 5. 2020), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-3691
од 25. 10. 2019 - www.filum.kg.ac.rs), Законом
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС и
113/2017), Правилником о избору сарадника на
Одсеку за филологију (бр. 01-736 од 3. 3. 2014),
Одлуком о изменама и допунама Правилника о
избору сарадника на Одсеку за филологију (бр.
01-4253/15 од 20. 10. 2016) и другим актима
Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Сарадник у звање сарадника у
настави за ужу научну област
Шпански језик и лингвистика

на одређено време од годину дана
УСЛОВИ: VII/2 степен (магистрат), студент мастер академских студија који је основне студије
завршио са укупном просечном оценом најмање
осам (8) и који је у току студија показао смисао
за наставни и научни рад. Непостојање сметње
из чл. 72. став 4. Закона о високом образовању
и остали обавезни, изборни, општи и посебни
услови предвиђени су чл. 82. и чл. 83. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18-3 др. закон, 73/18, 67/2019
и 6/2020 - др. закони), Статутом Универзитета
у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/265/2
од 03.04.2018. године - www.kg.ac.rs), Одлуком
о изменама и допунама Статута Универзитета
Бесплатна публикација о запошљавању

у Крагујевцу I (бр. II-01-400/6 од 07.05.2019.
године), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу II (бр. II-01-400/5
од 07.05.2019. године), Одлуком о изменама и
допунама Статута Универзитета у Крагујевцу
III (бр. II-01-564/3 од 28.06.2019), Одлуком о
изменама и допунама Статута Универзитета у
Крагујевцу IV (бр. II-01-359/3 од 5. 6. 2020),
Правилником о научним, уметничким и стручним областима Универзитета у Крагујевцу (бр.
III-01-342/23 од 28.05.2020), чл. 141. Статута
Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу
(бр. 01-3691 од 25. 10. 2019 - пречишћен текст),
Правилником о избору сарадника на Одсеку
за филологију (бр. 01-736 од 3. 3. 2014. године), Одлуком о измени и допуни Правилника о
избору сарадника на Одсеку (бр. 01-2453/15 од
20.10.2016. године), Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/14, 13/2017-одлука УС и 113/2017) и другим
актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
Документа која је потребно доставити на наведене конкурсе: пријава на конкурс, биографија
и стручна биографија, оверене копије диплома свих нивоа студија, извод из књиге рођених
(оверена копија), фотокопија личне карте и
очитана лична карта, потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 72.
став 4. Закона о високом образовању (оригинал
или верена копија); потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком
раду (за кандидате који су у радном односу на
ФИЛУМ-у). Сву конкурсну документацију са
доказима о испуњености услова конкурса, сви
кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт диску - ЦД-у) у три
примерка. Приликом доказивања биографских
података, кандидат је дужан да се придржава
Закона о заштити података о личности, односно
да све личне податке, технички, одговарајуће
прикрије. Фотокопије докумената морају бити
оверене. Пријава кандидата уз коју није приложена комплетна документација сматраће се
некомплетном и неће се разматрати од стране комисије. Сва документација и радови достављају се Служби за опште и правне послове
ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 064/6454-532

Наставник у звање ванредни
професор за ужу научну област
Психологија образовања
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у дрштвено-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 искуства на високошколској установи и има више
научних радова од значаја за развој науке у
ужој научној области, објављених у међународним или водећим домаћим часописима са
рецензијама, оригинална стручна остварења,
односно руковођење или учешће у научним
пројектима, објављен уџбеник или монографију,
практикум или збирку задатака за ужу научну
област за коју се бира, и више радова саопштених на међународним или домаћим научним
скуповима. Обавезан услов је непостојање
сметње из чл. 72. ст. 4. Закона о високом образовању и остали општи, обавезни, изборни и

посебни услови који су предвиђени чл. 74. и
чл. 75. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 73/2018
67/2019 и 6/2020 - др. закони), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр.
II-01/265/2 од 3. 4. 2018. године - www.kg.ac.
rs), Одлуком о изменама и допунама Статута
Универзитета у Крагујевцу I (бр. II-01-400/6
од 07.05.2019), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу II (бр.
II-01-400/5 од 07.05.2019), Одлуком о изменама
и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу
III (бр. II-01-564/3 од 28. 6. 2019), Одлуком о
изменама и допунама Статута Универзитета у
Крагујевцу IV (бр. II-01-359/3 од 05.06.2020),
Статутом Филолошко-уметничког факултета у
Крагујевцу (бр. 01-3691 од 25.10.2019. године - пречишћен текст), Законом о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и
95/2018 - аутентично тумачење), Правилником
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у
Крагујевцу (бр. II-01-52 од 09.01.2017. 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 26.04.2018),
Одлуком о изменама и допунама Правилника
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета
у Крагујевцу (бр. III-01-1298/32 од 26.12.2019),
Правилником о ужим научним, уметничким и
стручним областима Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-342/23 од 28.05.2020) - www.
kg.ac.rs и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа која је потребно доставити на наведени конкурс: пријава на
конкурс, биографија и стручна биографија, оверене копије диплома свих нивоа студија, извод
из матичне књиге рођених (оверена копија),
фотокопија личне карте и очитана лична карта,
потврда надлежног органа (полицијске управе)
да кандидат није осуђиван за кривична дела
предвиђена чланом 72. став 4. Закона о високом образовању (оригинал или оверена копија),
потврда Комисије за обезбеђење и унапређење
квалитета о педагошком раду (за кандидате
који су у радном односу на ФИЛУМ-у), потврда
о педагошком искуству на високошколској установи, за кандидате који се први пут бирају у
звање наставника и заснивају радни однос на
факултету у саставу Универзитета у Крагујевцу предвиђено је јавно приступно предавање.
Сву конкурсну документацију са доказима о
испуњености услова конкурса кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на
компакт диску - CD-у) у 3 примерка, у складу
са Упутством за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка
избора у звање и Одлуком о изменама и допунама Упутства за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка
избора у звање (доступно на: 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 приложена комплетна документација
у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току
поступка избора и Одлуком о изменама и допунама Упутства за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка
избора у звање, тражена конкурсом као доказ о
испуњености услова, сматраће се некомплетном
и неће се разматрати од стране комисије. Сва
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документација и радови достављају се Служби
за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради
Друге крагујевачке гимназије или поштом на
адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса.

К РА Љ Е В О
ОШ „ЖИВАН МАРИЧИЋ”
36221 Жича, Жички пут бб
тел. 036/5817-317

Наставник српског језика
и књижевности

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС”
бр. 113/2017, 95/2018), 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 васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 27/2018, 10/2019, 6/2020 ). Степен и
врста образовања морају бити у складу са чл.
3. Правилника о степену и врсти образовања
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 образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи
у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току студија положио
испит из педагогије и психологије или положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1.
овог Закона. Кандидат који нема образовање из
члана 142 ст. 1. овог закона, обавезан је да га
стекне у року од једне, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов полагања испита за лиценцу. Кандидат треба да
има држављанство Републике Србије (уверење
о држављанству у оригиналу или овереној
копији); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење се подноси пре закључења уговора о
раду са изабраним кандидатом); доказ да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад - српски језик. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а који се налази
у делу „Ново на сајту”, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз пријаву кандидат
доставља: оверен препис (копију) дипломе о
завршеном образовању; оригинал или оверену
фотокопију доказа да кандидат има образовање
из психолошких педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
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у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова,
односно доказ о положеним испитима из педагогије и психологије или доказ о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу
(за кандидате који поседују наведени доказ);
извод из матичне књиге 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 евиденције, прибавља кандидат у
Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске управе. Доказ да кандидат зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад - српски језик, у обавези су да доставе само
они кандидати који образовање нису стекли на
српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске 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, 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 Национална служба за
запошљавање. Пријаве се достављају у року од
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”, лично или поштом на адресу: ОШ „Живан Маричић”, Жички пут бб, 36221
Жича. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. За додатне
информације обратити се секретаријату школе
на телефон: 036/5817-317.

и Правилника о организацији и систематизацији послова Основне школе „Иво Лола Рибар”
Александровац; поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима; извршена психолошка процена способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање
српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу
са законом. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: доказ о држављанству
(уверење о држављанству, односно извод из
матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о
знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на тим
језицима); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања. Пријаве
треба послати на адресу: Крушевачка 16, 37230
Александровац. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и преко
телефона: 037/3552-353.

КРУШЕВАЦ

СРЕДЊА ШКОЛА

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”

37260 Варварин, Светог Саве 6
тел. 037/788-369

37230 Александровац, Крушевачка 16
тел. 037/3552-353

Чистачица

са 50% радног времена

Наставник енглеског језика

нижи разреди, са 52% радног времена,
у издвојеним одељењима у Доњем
Ступњу, Стублу, Вратарима и Трнавцима

Наставник историје

са 50% радног времена, у издвојеним
одељењима у Злегињу и Доброљупцима

Наставник историје

са 55% радног времена, у издвојеним
одељењима у Лаћиследу и
Доброљупцима

Наставник технике и технологије

са 50% радног времена, у издвојеним
одељењима у Злегињу, Лаћиследу и
Доброљубцима

Педагог школе

са 50% радног времена, у издвојеном
одељењу у Злегињу

Чистач

са 50% радног времена, у издвојеном
одељењу у Лаћиследу

Чистач

са 80% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос на радном месту за
наведене позиције може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање
одговарајућег образовања, у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи

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 ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за 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, утвређено дискриминаторно понашање; 4.
да има држављанство 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 казнене евиденције
надлежне полицијске управе о неосуђиваности
за кривична дела наведена у чл. 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),
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7. доказ о знању српског језика (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику). Доказ о испуњености услова у погледу
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору кандидата комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у
радни однос, врши ужи избор кандидата које
упућује на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. У року од осам
дана од дана добијања резултата психолошке
процене за рад са децом и ученицима, комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос, обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење
о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Пријаве
доставити лично у секретаријат 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

Техничар за одржавање
информационог система и
технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1. да има одговарајуће образовање,
односно одговарајући степен стручне спреме
за рад на радном месту техничара за одржавање информационог система и технологија завршену средњу школу у подручју Машинство
и обрада метала, IV степен стручне спреме; 2.
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за 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, утвређено дискриминаторно
понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (српски језик). Кандидат уз пријаву на конкурс треба да приложи:
1. одштампан пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства; 2. пријаву
на конкурс са краћом биографијом; 3. оверену копију дипломе или уверења о завршеној
средњој школи; 4. уверење из казнене 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 испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
прибавља се пре закључења уговора о раду.
У поступку одлучивања о избору кандидата
комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос, врши ужи избор
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кандидата које упућује на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима,
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана добијања
резултата психолошке процене за рад са децом
и ученицима, комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља разговор са кандидатима са
листе и доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве доставити лично
у секретаријат 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

Техничар за одржавање машина,
инструмената и инсталација
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање,
односно одговарајући степен стручне спреме за
рад на радном месту техничара за одржавање
машина, инструмената и инсталација - завршену средњу школу у подручју рада Машинство и
обрада метала, IV степен стручне спреме; 1. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 2. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за 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, утвређено дискриминаторно
понашање; 3. да има држављанство Републике Србије; 4. 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 дипломе или уверења о завршеној
средњој школи; 4. уверење из казнене 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 испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
прибавља се пре закључења уговора о раду.
У поступку одлучивања о избору кандидата
комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос, врши ужи избор
кандидата које упућује на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима,
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана добијања
резултата психолошке процене за рад са децом
и ученицима, комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља разговор са кандидатима са

листе и доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве доставити лично
у секретаријат 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.

ОСНОВНА ШКОЛА „МИРКО ТОМИЋ”
37266 Обреж, Мирка Томића 12
тел. 037/790-120

Шеф рачуноводства

са 50% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања и чланом 39. Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Мирко
Томић” у Обрежу: поседовање одговарајућег
високог образовања (НОКС ниво VI/1, VI/2,
VII/1 или VII/2) које је стечено: 1) на студијама првог степена (основне академске студије,
основне струковне студије, специјалистичке
струковне студије) из области економских наука
по прописима који уређују високо образовање
од 10. септембра 2005. године; 2) више образовање у трајању од најмање две године из
области економских наука, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 3) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије или специјалистичке академске студије)
из области економских наука по прописима који
уређују високо образовање од 10. септембра
2005. године или 4) на основним студијама у
трајању од најмање четири године из области
економских наука, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; поседује психичку, физичку и здравствену способности 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, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против 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 на којем
остварује образовно-васпитни рад. 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 технолошког развоја, 2) оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању (кандидати који имају
високо образовање стечено на студијама другог
степена достављају оверен препис или оверену фотокопију дипломе првог и другог степена), 3) оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, 4) оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених,
5) доказ о знању српског језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику), 6) уверење полицијске управе 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
17.06.2020. | Број 886 |
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рока за пријаву на конкурс). Кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду, доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима. Пријаве са потребном документацијом о
испуњености предвиђених услова достављати поштом или лично, у затвореној коверти,
на адресу: ОШ „Мирко Томић” Обреж, Мирка
Томића 12, 37266 Обреж, са назнаком: „Конкурс
за избор 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 публикацији „Послови”. Документација
се неће враћати кандидатима. Сви кандидати
биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. Решење о
избору кандидата донеће комисија у року од 8
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и преко телефона:
037/790-120.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
Брус, Братиславе Петровић 69
тел. 037/3825-164, 3825-381

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка одсутног
радника са боловања, за рад у Игрошу

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка одсутног
радника са функције, за рад у Осрецима
УСЛОВИ: општи услови за наставнике: кандидат треба да испуњава услове у складу са
чланом 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс је неопходно доставити: Кандидат поред попуњеног пријавног формулара који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја доставља кратку биографију,
оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
или доказ о положеном испиту за лиценцу, а за
кандидате који немају положен стручен испит,
односно испит за лиценцу доказ да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским системом
преноса бодова (оверену фотокопију); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), уверење
о неосуђиваности (оригинал или оверену фото-
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копију, издату од Министарства унутрашњих
послова - полицијске евиденције), Очитану личну карту или фотокопију личне карте. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима се подноси пре
закључења уговора о раду. Предвиђена је психолошка процена способности за рад са децом
и ученицима кандидата који буду изабрани
у ужи избор, коју врши надлежна служба за
послове запошљавања. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

или позитивна оцена приступног предавања
(за кандидате који немају педагошко искуство), референце: научни или стручни радови
објављени у домаћим или међународним часописима, уџбеници, збирке задатака, практикуми, патенти, софтверска решења, монографије,
радови штампани у зборницима са стручних
или научних скупова и др., лиценце, стручни
испити из уже стручне области за коју се бира и
сл. Неблаговремене пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.
Пријаве слати на наведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАХУЉИЦЕ”

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА”

37220 Брус, Јосифа Панчића бб
тел/факс: 037/3826-527

37212 Сталаћ, Стевана Синђелића 4
тел. 037/806-105

Васпитач

Наставник предметне наставе
- математика

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, чл. 39 тачка 2 Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник
РС”, број 18/10...10/19), односно одговарајуће
више образовање, односно високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне
студије или основне академске студије или специјалистичке струковне студије) или на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или мастер
струковне студије) или на основним студијама
у трајању од 4 године по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године - васпитач; поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; поседовање држављанства
Републике Србије; да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити:
формулар за пријаву на конкурс доступан на
сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, извод из матичне књиге рођених, доказ о држављанству Републике Србије,
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, потврду да лице
није осуђивано за кривична дела утврђена у
члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система васпитања и образовања, издату од стране МУП-а. Лекарско уверење о психофизичкој и
општој здравственој способности се доставља
након доношења одлуке о избору кандидата.
Пријаве слати на адресу ПУ „Пахуљице”, 37220
Брус, Јосифа Панчића бб или поднети лично.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања у листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКОМЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА
37000 Крушевац, Балканска 18

Виши предавач из области
Педагошких и андрагошких наука
на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: У звање вишег предавача може бити
изабрано лице које има научни назив доктора
наука из области Педагошких и андрагошких
наука. Кандидати морају приложити и следећу
документацију: кратку животну и радну биографију, фотокопије диплома свих нивоа студија,
очитану личну карту, за педагошку и наставну
праксу (ако је кандидат остварио на високошколској установи), резултати анкета: студената,
наставника и сарадника и доказ о усавршавању
педагошких активности у извођењу наставе

са 66,66% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које поред општих услова прописаних
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - УС и 113/17),
испуњава и посебне услове прописане чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони и 10/2019) и то: а) има
одговарајуће високо образовање и то стечено
на: студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије), основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; студијама првог
степена (основне академске, односно струковне
студије и специјалистичке струковне студије) и
студијама у трајању од три године или више
образовање; 1) има психичку, физичку 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, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3) има држављанство
Републике Србије; 4) зна српски језик.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја у складу са чланом 154. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (формулар може преузети са веб-адресе
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја - http: //www.mpn.gov.rs. Уз пријавни
формулар кандидати треба да доставе: биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја 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 (извод из казнене
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евиденције МУП-а Републике Србије и уверење
надлежног суда, оригинал или оверене копије
не старије од 6 месеци); уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старија
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена копија); доказ да кандидат зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, доставља кандидат који одговарајуће образовање није стекао
на српском језику. Пријаве доставити лично или
поштом, са назнаком: „За конкурс - за пријем у
радни однос на радон место: наставник математике - не отварати” на адресу: ОШ „Војвода
Пријезда”, Стевана Синђелића 4, 37212 Сталаћ,
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ „Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Остале информације могу се добити код секретара школе лично (уторком и четрвртком),
путем мејла: osmtomicst@gmail.com или на број
телефона: 037/806-105 и 066/88-70-707.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВОЈВОДА
ПРИЈЕЗДА”
37212 Сталаћ, Стевана Синђелића 4
тел. 037/806-105

Наставник разредне наставе
у комбинованом одељењу
од 3 разреда у Мрзеници

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено
лице које поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17- УС и 113/17), испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 др. закони и 10/2019) и то: а) има одговарајуће
високо образовање и то стечено на: студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије) - основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије и специјалистичке струковне студије) и студијама у
трајању од три године или више образовање; 1)
има психичку, физичку 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, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3) има држављанство
Републике Србије; 4) зна српски језик.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
у складу са чланом 154. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (формулар може преузети са веб-адресе Министарства
просвете, науке и технолошког развоја - http:
//www.mpn.gov.rs). Уз пријавни формулар кандидати треба да доставе: биографију; оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
доказ да нису осуђивани 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
Бесплатна публикација о запошљавању

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
дискриминаторно понашање (извод из казнене
евиденције МУП-а Републике Србије и уверење
надлежног суда, оригинал или оверене копије
не старије од 6 месеци); уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старија
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена копија); доказ да кандидат зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, доставља кандидат који одговарајуће образовање није стекао
на српском језику. Пријаве доставити лично или
поштом, са назнаком „За конкурс - за пријем у
радни однос на радно место: учитељ - не отварати” на адресу: ОШ „Војвода Пријезда”, Стевана Синђелића 4, 37212 Сталаћ, у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
НСЗ „Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Остале информације могу се добити код секретара школе
лично (уторком и четрвртком), путем имејла:
osmtomicst@gmail.com или на број телефона:
037/806-105 и 066/88-70-707.

ЛЕСКОВАЦ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ
УЧЕНИКА „МИЛЕНТИЈЕ ПОПОВИЋ”
16215 Црна Трава
тел. 016/811-621

Наставник геодезије
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, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), кандидат треба да испуњава и услове у складу
са чланом 139 и чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 - др. закона) и
Правилника о стручној спреми наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама („Сл. гласник РС”, бр. 5/91,
1/91, 21/93, 3/94, 7/96, 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).

Секретар
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, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл.
132, 139 и чланом 140 став 1 Закона о основама
система образовањаи васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17 и 27/18 - др. закони).

Кувар

2 извршиоца
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, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), кандидат треба да испуњава и услове у складу са
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17
и 27/18 - др. закони). Уз пријаву на конкурс
доставити: оригинал или оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом средњем образовању - IV степен и о стеченој стручној оспособљености за занимање кувар.
ОСТАЛО: Општи услови: уверење о држављанству - не старије од 6 месеци; извод из матичне
књиге рођених, са холограмом; оригинал или
оверен препис/фотокопија дипломе о стеченом
образовању из чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања; доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење подноси само изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду); уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајнају од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну докуметацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставља
установи у складу са чл. 154 став 2 Закона.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВЛАСОТИНЦЕ
16210 Власотинце, Михајла Михајловића бб
тел. 016/875-125

Наставник стручно-теоретских
предмета у машинству
(VII степен)

Наставник практичне наставе
у машинству
(VI степен)

Наставник стручно-теоретских
предмета у електротехници
(VII степен)

Помоћни радник
(спремач-спремачица)

Наставник математике

(I степен)
2 извршиоца

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, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17
и 27/18 - др. закони) и Правилником о стручној спреми наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама („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).

УСЛОВИ: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну докуметацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Кандидати морају испуњавати
услове за заснивање радног односа, у складу
са чл. 139. и 140. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС” број 6/2020), односно: 1) имати одговарајуће образовање прописано Правилником
о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Машинство
и обрада метала за наставника стручно-теоретских предмета и наставника практичне наставе

са непуним радним временом 94, 44%
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у машинству, одговарајуће образовање прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Електротехника за наставника стручно-теоретских предмета у електротехници, одговарајуће образовање у складу са Правилником о
организацији и систематизацији послова у Техничкој школи за помоћног радника (спремач/
спремачица); високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групне предмете; 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
трајњу од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005 године. Лице из става
1. тачка 1) подтачка 2) претходног става мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. Изузетно,
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на
студијама првог степена (основне академске
студије, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем. За помоћног
радника (спремач/спремачица): I степен стручне спреме, односно завршена основна школа;
2) психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима; 3) доказ о неосуђиваности, односно да кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) имају држављанство Републике Србије; 5)
знају српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства,
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 оверена копија, да није старије од месеци). 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 закључења уговора о раду. У
поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија вржи 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 пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
Пријаве на конкурс доставити лично или слати
на адресу: Техничка школа, Михајла Михајловића бб, 16210 Власотинце, контакт телефон:
016/875-125.
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ОШ „БРАЋА МИЛЕНКОВИЋ”
Село Шишава
16210 Власотинце
тел. 016/875-977

Наставник математике

са непуним радним временом 89%
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања,
наставник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета); студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
2) на основним студијама у трајању од најмнаје
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка 2)
овог члана мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета и одговарајуће образовање 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,
11/2016, 2/2017, 13/2018 и 1/2019); 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 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
има држављанство Републике Србије; 5) да зна
српски језик, образовно-васпитни рад се остварује на српском језику. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије; радна
биографија/CV (необавезно); оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању или уверење (уколико још увек није издата диплома); оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених (на новом
обрасцу са холограмом); оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом (уверење из МУП-а,
не старије од 6 месеци). Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви докази
приалжу се у оригиналу или овереној фотокопији. Кандидати чије су пријаве благовремене,
потпуне и који испуњавају услове за оглашено
радно место, упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака,
о чему ће учесници конкурса бити обавештени
на контакт телефоне или мејл-адресе које су
навели у својим пријавама. Разговор са кандидатима ће обавити конкурсна комисија у просторијама ОШ „Браћа Миленковић” у Шишави, с
тим што ће кандидати о датуму и времену бити
обавештени на контакт телефоне или мејл-адресе које су навели у својим пријавама. Небла-

говремене, неразумљиве пријаве и пријаве уз
које нису приложени сви тражени докази, у
оригиналу или овереној фотокопији, неће бити
разматране од стране конкурсне комисије. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије, а документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, 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 стандардизованих поступака. Решење о избору кандидата
донеће конкурсна комисија, у року од осам дана
од дана обављеног разговора сакандидатима.
Пријавни формулар и потребну документацију
треба послати на адресу ОШ „Браћа Миленковић” Шишава, 16210 Власотинце. Ближе информације о конкурсу могу добити код секретара
школе на тел. 016/875-977.

ПУ „МИЛКА ДИМАНИЋ”
16210 Власотинце, 12. бригаде 34
тел. 016/875-425

Стручни сарадник за физичко
васпитање
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
за пријем у радни однос из чл. 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања и
то: 1. одговарајуће високо образовање 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; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; 2. поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима; 3. неосуђиваност правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за лице није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. поседовање
држављанства Републике Србије; 5. знање српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који преузимају са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Уз пријавни формулар,
кандидати за радно место стручног сарадника
за физичко васпитање на неодређено време са
пуним радним временом достављају и: оверену
копију дипломе или уверење о стеченом високом образовању; извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију; уверење о
држављанству, оригинал или оверену копију,
не старије од шест месеци; доказ о неосуђиваности за кривична дела из чл. 139 став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања
и васпитања и непостојању дискриминаторног
понашања - уверење, односно извод из казнене
евиденције МУП-a, не старије од шест месеци,
доказ о знању српског језика на којем се изводи
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васпитно-образовни рад (уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику); доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима,
подноси се 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. Својеручно потписане
пријаве са контакт подацима и са потребном
документацијом треба доставити поштом или
предати лично на адресу: Предшколска установа „Милка Диманић” Власотинце, 12. бригаде
34, 16210 Власотинце, 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 у ПУ
„Милка Диманић” Власотинце, 12. бригаде 34.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара Предшколске установе и преко
телефона: 016/875-425.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
16210 Власотинце, С. Тегошница

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
радника са функције
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
број 88/2017, 27/2018 - др. закони и и 10/2019
и 6/2020): да имају одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 став 1 Закона; да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (доказ се доставља
при закључењу уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица и родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да имају
држављанство Републике Србије; да знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Послове наставника разредне
наставе може да обавља лице које испуњава
услове прописане чланом 139 и чланом 140 ст.
1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” број88/2017,
27/2018 - др. закони и 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), које је стекло
одговарајуће високо образовање и стручно
звање: професор разредне наставе, професор
педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом, професор
разредне наставе и енглеског језика за основну
школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ мастер, професор разредне наставе и ликовне
културе за основну школу. Лица која су стекла
академско звање мастер, односно дипломирани
мастер, треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из
развојно-педагошких предмета. Кандидати су
дужни да доставе: пријавни формулар доступан
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
(кандидати који су завршили други степен, досБесплатна публикација о запошљавању

тављају и диплому са основних академских студија); уверење о неосуђиваности (оригинал или
оверену фотокопију); уверење о држављанству
(оригинал или оверену фотокопију); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију). Кандидат који није стекао образовање на српском језику доставља доказ о знању
српског језика на коме се изводи образовно-васпитни рад. Кандидати су обавезни да пријаву на
конкурс изврше на пријавном формулару који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Пријавни формулар, заједно са потребном
докуметацијом, кандидати подносе лично или
поштом на горе наведену адресу, у коверти са
назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос” у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Вршиће се и претходна провера психофизичких
способности кандидата од стране Националне
службе за запошљавање. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.
ОСТАЛО: Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима кандидат је дужан да достави пре
закључивања уговора о раду. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима који врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење
о избору кандидата у року од 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Пријаве
са потребном докуметацијом достављају се на
адресу школе у затвореној коверти, лично или
поштом са назнаком: „За конкурс - наставник
математике”, ОШ „Вук Караџић”, 16211 Свође,
Тегошница. Пожељно је да кандидати у пријави
назначе контакт телефон. Све потребне информације могу се добити од секретара школе,
телефон: 063/8860-974.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ”
16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-135

Наставник француског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 22,22% радног времена
УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег образовања предиђеног одредбама члана 139 чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, односно стечено високо образовање
на: студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке струковне студије), и то: на студијама другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године; обавезно образовање лица из члана

140 овог закона је образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; наставник је обавезан да ово образовање стекне у року од једне,
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.
да лице није осуђивано правоснажном прсудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примања мита или давања мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. поседовање држављанства Републике Србије.
5. познавање српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази које кандидати треба да доставе уз пријаву на конкурс: 1)
попуњен пријавни формулар са интернет сајта
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја htp://www.mpn.gov.rs); 2) оверен препис
или оверену копију дипломе; 3) оригинал/оверену копију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 4) оригинал/оверену копију
извода из матичне књиге рођених; 5) оригинал/
оверену копију уверења о неосуђиваности (уверење из суда и полицијске управе, не старије од
6 месеци); 6) доказ о познавању српског језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад
(овај се доказ не прилаже уколико је кандидат
стекао образовање на српском језику, а уколико га није стекао на српском језику дужан је да
приложи доказ да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске
установе - диплома/уверење издато на српском
језику које се прилаже као доказ да је кандидат
стекао образовање на српском језику сматра се
доказом о познавању српског језика), 7) кратку
биографију/CV. Доказ о здравственој способнист
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурс за пријем у радни однос
спроводи конкурсна комисија и доноси решење
о избору кандидата. Кандидати чије су пријаве
благовремене и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, а који су ушли у
ужи избор упућују се на психолошку процену коју
врши врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт телефоне које су навели у својим
пријавама. Разговор са кандидатима ће обавити
конкурсна комисија у просторијама школе, с тим
што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакт телефоне које су навели у
пријавама. Неблаговремене, непотпуне, неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној
фотокопији биће одбачене закључком конкурсне
комисије. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”. У
пријави обавезно навести контакт телефон (ради
контакта и упућивања на психолошку процену
кандидата). Биографију са пријавним формуларом и приложеним доказима слати на адресу
школе са назнаком „За конкурс” или непосредно,
предајом у канцеларији секретара школе. Лице
задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је секретар школе, телефон: 016/821-135.
17.06.2020. | Број 886 |
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ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА
ШКОЛА
16000 Лесковац, Дубочица бб
тел. 016/222-961
e-mail: direktortusle@gmail.com

Наставник куварства

са 50% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
прописано чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019, у
даљем тексту Закон) и Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада Трговина, угоститељство и туризам („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
5/2015 и 16/2015).

Радник на одржавању
машина, инструмената
и инсталација
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано
чланом 139 Закона.

Помоћни радник - хигијеничар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано
чланом 139 Закона.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и 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. Напомена: уколико кандидат не поседује
лиценцу за наставника, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина,
обавезан је да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос
као услов за полагање испита за лиценцу
наставника. Уз пријавни формулар за конкурс,
који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају следећа документа
којима доказују да испуњавају услове конкурса: диплому или уверење о завршеном одговарајућем образовању (оверена фотокопија),
краћу биографију, уверење из МУП-а да нису
осуђивани правоснажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3. Закона; уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија); доказ о знању српског
језика (кандидати који су одговарајуће образовање стекли на српском језику не подносе овај
доказ). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима се
подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом достављају
се у року од 8 дана од дана објављивања, на
адресу школе. Достављена документа се неће
враћати. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.
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ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА „СТОЈАН ЉУБИЋ”
16206 Косанчић
тел. 016/827-692

Конкурс објављен у публикацији „Послови”,
број 883 од 27.05.2020. године, поништава
се за радно место: наставник математике за
89% радног времена у издвојеном одељењу у
Горњем Брестовцу и 11% у Косанчићу. У осталом делу конкурс је непромењен. Кандидатима
који су поднели пријаве на поништени конкурс
биће враћена документација, на захтев.

ЛОЗНИЦ А
ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРИВОЈЕ Ж. МИЛОЈЕВИЋ”

ZA-KONKURISANjE.doc. Пријаве са потребном
документацијом доставити поштом или лично у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса,
са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос
на неодређено време са називом радног места
на које се кандидат пријављује - не отварај”,
на адресу школе: Основна школа „Боривоје Ж.
Милојевић” у Крупњу, Радничка 2. Фотокопије
које нису оверене од стране надлежне установе неће се узимати у разматрање, као и неблаговремене и непотпуне пријаве. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована решењем
директора.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”
15320 Љубовија, Десанке Максимовић 3

Васпитач

15314 Крупањ, Радничка 2

4 извршиоца

Радник на одржавању чистоће
са 50% радног времена,
за рад у школи у Дворској

Радник на одржавању чистоће
са 50% радног времена,
за рад у школи у Крупњу

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. гласник РС” број 88/17, 27/18
и 10/19); да има основно образовање/основну
школу; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега 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 пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом,
достављају установи. Уз пријавни формулар
(са званичне интернет странице), потребно је
доставити школи: радну и личну биографију са
адресом и контакт телефоном - CV; оригинал
или оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи (оригинал или оверена
фотокопија); уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из
чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал или оверена фотокопија, да није старије од 6 месеци;
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, да није старија од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу са холограмом (оригинал или
оверена фотокопија, да није старија од 6 месеци). Доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима
- лекарско уверење подноси се пре закључења
уговора о раду. Образац пријавног формулара кандидати преузимају 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-

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће опште услове, а на основу чланова 139
и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. Закон, 10/2019, 27/2018 - др.
закон и 6/2020): да имају одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; држављанство
Републике Србије; познавање језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад (српски
језик). Одговарајуће образовање је регулисано чланом 141. став 1. 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): послове васпитача у предшколској установи може да обавља
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању од три
године, вишим образовањем, односно одговарајућим средњим образовањем у складу са
посебним законом. Уз пријаву на конкурс, која
треба да садржи краћу биографију са битним
подацима о кандидату, кандидати треба да приложе: попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја - у делу „Ново на сајту”); доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о држављанству); оверен препис/фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, доказ о радном искуству, оверен препис/фототкопију дозволе (лиценце), уверење
о неосуђиваности, лекарско уверење (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 конкурсна комисија
коју именује директор установе. Кандидати
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријавни формулар
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са документацијом слати препорученом поштом
или доставити лично у установу у затвореној
коверти са назнаком”За конкурсну комисију”
на наведену адресу. Ближе информације могу
се добити код секретара установе на телефон:
015/561-763 и 063/123-9521.

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће опште услове, а на основу чланова 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): неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије. Кандидати за
радно место спремачице треба да испуњавају
следеће услове у погледу образовања и радног искуства: I степен стручне спреме (најмање
завршена основна школа); радно искуство од 1
годину на истим пословима. Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи краћу биографију са
битним подацима о кандидату, кандидати треба
да приложе: доказ о поседовању држављанства
Републике Србије (уверење о држављанству);
оверен препис/фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о
радном искуству, уверење о неосуђиваности,
лекарско уверење (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 Конкурсна комисија коју именује
директор установе. Пријаву са документацијом
слати препорученом поштом или доставити
лично у установу у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну комисију” на наведену
адресу у заглављу. Ближе информације могу
се добити код секретара установе на телефон:
015/561-763 и 063/123-9521.

НИШ
СТРУЧНА ШКОЛА
„ДУШАН ТРИВУНАЦ ДРАГОШ”
18360 Сврљиг, Гордане Тодоровић 2
тел. 018/821-010

Стручни сарадник психолог
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о
раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС, 113/2017
и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат
треба да испуњава и услове утврђене у чл. 139,
140, 142 став 1. и 4. Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и
члана 4 став 1 тачка 2 Правилника о степену
и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник
РС”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-испр., 13/2016,
2/2017, 13/2018 и 7/2019) и то: професор психологије; дипломирани психолог; дипломирани школски психолог - педагог; дипломирани
Бесплатна публикација о запошљавању

психолог, смер школски - клинички; дипломирани психолог - мастер; мастер психолог. Лице
из подтач. 5 и 6 мора имати најмање 30 ЕСПБ
из развојно-педагошких предмета. Испуњеност
ових услова доказује се потврдом издатом од
матичне високошколске установе. Кандидат
треба: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на
конкурс кандидат је дужан да обавезно достави: пријавни формулар који се може преузети
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС и
уз попуњени формулар прилаже и потписану
биографију; оригинал/оверену копија доказа
о одговарајућем високом образовању; оверену
фотокопију дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања; доказ о образовању из
педагошких, психолошких и методичких дисциплина (оверену фотокопију доказа који издаје
високошколска установа); уверење о држављанству, оригинал или оверена фотокопија, не
старији од 6 месеци; извод из матичне књиге
рођених, оригинал или оверена фотокопија, не
старији од 6 месеци; доказ о неосуђиваности
који није старији од 6 месеци, оригинал или
оверена фотокопија уверења из МУП-а и суда.
Лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”.
Пријаве слати на горенаведену адресу школе, са
назнаком: „За конкурс”. У обзир ће се узети само
благовремене и потпуне пријаве. За све додатне
информације обратити се секретару школе на
горенаведени број телефона.

Наставник грађанског васпитања
са 55% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о
раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС, 113/2017
и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат
треба да испуњава и услове утврђене у чл. 139,
140, 142 став 1 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и
члана 2 тачка 23 Правилника о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама („Службени гласник РС”,
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016,
2/2017, 13/2018 и 7/2019) и то: кандидат треба
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у

складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
на конкурс, кандидат је дужан да обавезно достави: пријавни формулар који се може преузети
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС и уз
попуњени формулар прилаже и потписану биографију кандидата; оригинал/оверену копију
доказа о одговарајућем високом образовању;
оверену фотокопију дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања; доказ о образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина (оверену фотокопију доказа
који издаје високошколска установа); уверење
о држављанству, оригинал или оверена фотокопија који није старији од 6 месеци; извод из
матичне књиге рођених, оригинал или оверена
фотокопија који није старији од 6 месеци; доказ
о неосуђиваности који није старији од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија уверење
из МУП-а и суда. Лекарско уверење доставља
изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду. Рок за подношење пријава на конкурс је
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве слати на горенаведену
адресу, са назнаком: „За конкурс”. У обзир ће се
узети само благовремене и потпуне пријаве. За
све додатне информације обратити се секретару школе на горенаведени број телефона.

Наставник машинске групе предмета
са 55% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о
раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС, 113/2017
и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат
треба да испуњава и услове утврђене у чл. 140,
142 став 1 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у подручју рада Машинство и обрада метала
(„Службени гласник РС”, 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). Кандидат треба: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс,
кандидат је дужан да обавезно достави: пријавни формулар који се може преузети са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја РС и уз попуњени формулар прилаже и потписану биографију
кандидата; оригинал/оверену копију доказа о
одговарајућем високом образовању; оверену
фотокопију дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања; доказ о образовању
из педагошких, психолошких и методичких
дисциплина (оверену фотокопију доказа који
издаје високошколска установа); уверење о
држављанству, оригинал или оверена фотокопија, који није старији од 6 месеци; извод из
матичне књиге рођених, оригинал или оверена
фотокопија, који није старији од 6 месеци; доказ
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о неосуђиваности који није старији од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија, уверење
из МУП-а и суда. Лекарско уверење доставља
изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду. Рок за подношење пријава на конкурс је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови”. Пријаве слати на горенаведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс”. У обзир ће
се узети само благовремене и потпуне пријаве.
За све додатне информације обратити се секретару школе на горенаведени број телефона.

Секретар

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о
раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/2017
и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат
треба да испуњава и услове утврђене у чл.
139 Закона о основама система образовања и
васпитања (даље: Закон). Поред тога потребно је да кандидати имају образовање из правних наука у складу са чланом 140 и 132 Закона
о основама система образовања и васпитања
(даље: Закон). Кандидат треба: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан да обавезно достави: пријавни
формулар који се може преузети са званичне
интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја РС и уз попуњени формулар прилаже и потписану биографију
кандидата; оригинал/оверену копију доказа о
одговарајућем високом образовању; оверену
фотокопију дипломе/уверења траженог степена
и врсте образовања; уверење о држављанству,
оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених,
оригинал или оверена фотокопија, не старији
од 6 месеци; доказ о неосуђиваности који није
старији од 6 месеци, оригинал или оверена
фотокопија, уверење из МУП-а и суда. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве
слати на горенаведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне
информације обратити се директору школе на
горенаведени број телефона.

Чистачица

кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање);
познавање српског језика. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: пријавни формулар Министарства просвете; очитану личну
карту или фотокопију; пропратно писмо и CV;
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству, оригинал или фотокопију која није старија од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених, оригинал или оверену 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 здравствене способности доставља се непосредно пре
закључења уговора о раду, у оригиналу или у
овереној фотокопији. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови”. Пријаве слати на горенаведену адресу школе, са назнаком:
„За конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне
информације обратити се секретару школе на
горенаведени број телефона.

СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА СА ДОМОМ
УЧЕНИКА „БУБАЊ”
18000 Ниш, Бубањских хероја 3

Дефектолог наставник
разредне наставе
у посебним условима
3 извршиоца

Дефектолог/наставник
у продуженом боравку
у посебним условима

Дефектолог/наставник
у посебним условима
2 извршиоца

Дефектолог наставник географије
у посебним условима

Дефектолог/васпитач
у посебним условима
2 извршиоца

Наставник енглеског језика
у посебним условима

у посебним условима
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања. У радни однос
може бити примљен кандидат који испуњава
следеће услове: има одговарајуће образовање
у складу са чланом 140 и 141 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача у
основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 17/2018); има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање или злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних 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; има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик (уколико је образовање завршено на
страном језику).

Чистачица

(у посебним условима)
3 извршиоца

Наставник ликовне културе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања. У радни однос
може бити примљен кандидат који испуњава
следеће услове: да има одговарајуће образовање, основно образовање и васпитање; да има
психичку, физичку и сдравствену 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 или злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против

у посебним условима, са 55% норме
у посебним условима, са 75% норме

Наставник практичне наставе
машинске групе предмета

у посебним условима, са 62% норме

УСЛОВИ: завршена основна школа; поседовање
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима; држављанство
Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело из члана 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (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

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања. У радни однос
може бити примљен кандидат који испуњава
следеће услове: има одговарајуће образовање
у складу са чланом 140 и 141 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 27/18 др. закон и 6/20); са Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарад-

| Број 886 | 17.06.2020.

Медицинска сестра техничар

Наставник музичке културе

са 50% радног времена
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ника и васпитача у основној школи за ученике
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 17/2018);
са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у средњим школама које остварују наставне
планове и програме за глуве и наглуве ученике
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 1/97,
9/98, 24/2004 и 2/2009); има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање или злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних 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 дикриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије; да зна српски језик (уколико је
образовање завршено на страном језику).
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човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дикриминаторно понашање;
има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик (уколико је образовање завршено
на страном језику).
ОСТАЛО: Потпуном пријавом за сва радна
места сматра се пријава која садржи: оригинал или оверену копију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању (кандидати који су
завршили мастер академске студије достављају
и диплому са основних академских студија) и
доказ о оспособљености за рад са ученицима
са сметњама у развоју и инвалидитетом, односно диплому о завршеној средњој медицинској
школи за радно место медицинске сестре техничара са доказом о положеном стручном испиту, односно сведочанство о завршеној основној
школи за радно место чистачице; уверење о
држављанству РС (не старије од шест месеци);
извод из матичне књиге рођених (на прописаном обрасцу са холограмом); уверење МУП-а
из казнене евиденције (не старије од шест
месеци) о неосуђиваности кандидата правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање или злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе 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; радну
биографију са контакт подацима. Кандидати
попуњавају формулар за пријаву на конкурс
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и одштампани пријавни формулар заједно са
потребном документацијом достављају школи.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Разговор са кандидатима обавиће се у просторијама Специјалне школе „Бубањ” у Нишу,
с тим што ће кандидати о датуму и времену
разговора бити обавештени на адресу, односно број контакт телефона који су навели у
својим пријавама. Кандидат који буде изабран,
пре закључења уговора о раду доставља уверење о здравственој способности, не старије од
шест месеци. Пријавни формилар са потребном
документацијом подноси се лично или шаље на
горенаведену адресу, у затвореној коверти са
назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос за
радно место...”. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и на број
телефона: 018/263-154 или 018/263-801.

ОШ „СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ”
18213 Трњане
тел. 018/4844-250

Наставник физичког
и здравственог васпитања
са 80% радног времена

УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може
да изводи лице које је стекло високо образовање за предмет физичко и здравствено васпитање, члан 3 став 1 тачка 12 Правилника
Бесплатна публикација о запошљавању

о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и
11/19): професор физичког васпитања; професор физичке културе; дипломирани педагог физичке културе; професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком
спортске гране; професор физичког васпитања
- дипломирани организатор спортске рекреације; професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут; дипломирани професор
физичког васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије;
професор физичког васпитања и спорта; мастер физичког васпитања и спорта; мастер професор предметне наставе (претходно завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет). Кандидат треба да испуњава опште услове прописане
законом за заснивање радног односа и посебне
услове предвиђене чланом 139 и чл. 140 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др.
закон, 10/19 и 6/20), као и из члана 142 став
1 истог закона: обавезно образовање лица из
члана 140 овог закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи у
складу са Европским системом преноса бодова,
доказ - уверење надлежне установе. Образовање из става 1. овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је у обавези да стекне
у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу. Диплома о стручној спреми
стеченој на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односне групе предмета; студије другог степена из
области педагошког наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2)
овог члана мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета.
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са
стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (формулар је доступан у делу: „Ново
на сајту”, на http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина (доставља у року од једне а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу) и то:
потврда високошколске установе о броју бодова; доказ о положеном испиту за лиценцу или
доказ о положеним испитима из педагогије и
психологије; уверење о држављанству (оверен
препис/фотокопију); извод из матичне књиге
рођених (оверен препис/фотокопију); доказ о

познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли
на српском језику); уверење о неосуђиваности
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за кандидата није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење (уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора о раду). Уверења не могу бити старија од
6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуна и
неблаговремена документација неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Чистачица

са 90% радног времена
УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз пријаву
на конкурс кандидат треба да приложи:
попуњен пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (формулар је доступан у делу: „Ново на сајту”, на адреси: http:
//www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); оверен
препис/фотокопију сведочанства о завршеном
основном образовању; уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију; извод из
матичне књиге рођених (оверен препис/фотокопију); доказ о познавању језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад (доказ достављају само кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику);
уверење о неосуђиваности за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за кандидата није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; лекарско уверење (уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима, доставља се пре
закључења уговора о раду). Уверења не могу
бити старија од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуна и неблаговремена документација
неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОШ „СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ МИКА”
18000 Ниш, Шабачка 20
тел. 018/4535-300

Наставник немачког језика
са 55% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање: високо образовање на студијама другог степена из научне области за одговарајући
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;
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Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи, за наставника може бити изабрано
лице: професор, односно дипломирани филолог
за немачки језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил немачки језик); мастер професор језика
и књижевности (студијски програм или главни
предмет/профил немачки језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм
Језик, књижевност и култура); мастер професор
предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет); 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
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик. Уз пријаву (формулар са
сајта Министарства просвете) 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 закључења уговора о раду.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
огласа. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве са доказима слати на горенаведену адресу или предати секретару школе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

Стручни сарадник библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање: високо образовање на студијама другог степена из научне области за одговарајући
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 образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи, за наставника може бити изабрано
лице: дипломирани библиотекар - информатичар; професор, односно дипломирани филолог језика и књижевности; професор, односно
дипломирани филолог за општу књижевност
са теоријом књижевности; професор разредне наставе; професор језика и књижевности,
односно књижевности и језика - смер за библиотекарство; професор, односно дипломирани филолог књижевности и језика; професор
српскохрватског језика и југословенске књижевности; професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности и језика
са општом књижевношћу; професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор,
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; мастер
библиотекар - информатичар; мастер филолог (главни предмет/профил библиотекарство
и информатика); мастер професор језика и
књижевности (главни предмет/профил библиотекарство и информатика); професор југословенских књижевности; дипломирани компаративиста и библиотекар; има психичку, физичку
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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 дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик. Уз пријаву (формулар са сајта Министарства просвете) кандидат подноси кратку
биографију и доказе о испуњености услова из
тачака 1, 3, 4 и 5 (у оригиналу или оверене
фотокопије), доказ из тачке 2 подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
огласа. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве са доказима слати на горенаведену адресу или предати секретару школе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКОМЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА
37000 Крушевац, Балканска 18

Предавач за област
Информационе технологије
за рад у одсеку у Алексинцу,
на период од 5 година

УСЛОВИ: У звање предавача може бити изабрано лице које има академски назив магистар или
стручни назив специјалисте академских студија.
Лице изабрано у звање предавача стиче звање
и заснива радни однос на период од 5 (пет)
година. Лица која подносе пријаву на конкурс
за избор у звање морају приложити и следећу
документацију: кратку животну и радну биографију; фотокопије диплома свих нивоа студија;
очитану личну карту; за педагошку и наставну
праксу (ако је кандидат остварио на високошколској установи), резултате анкета: студената,
наставника и сарадника и доказ о усавршавању
педагошких активности у извођењу наставе
или позитивна оцена приступног предавања
(за кандидате који немају педагошко искуство); референце: научни или стручни радови
објављени у домаћим или међународним часописима, уџбеници, збирке задатака, практикуми, патенти, софтверска решења, монографије,
радови штампани у зборницима са стручних
или научних скупова и др.; лиценце, стручни
испити из уже стручне области за коју се бира и
сл. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве и пријаве без комплетне документације неће
бити разматране. Пријаве слати на адресу:
Академија васпитачко-медицинских струковних
студија, Балканска 18, 37000 Крушевац.

ОШ „АЦА СИНАДИНОВИЋ”
18212 Лоћика
тел. 018/610-400

Наставник биологије
УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може
да изводи лице које је стекло високо образо-

вање за предмет биологија, члан 10 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18 и 11/19). Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави
може да изводи лице које је стекло високо
образовање, и то: професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије и хемије,
дипломирани биолог - смер заштите животне
средине, дипломирани биолог - еколог, дипломирани професор биологије и хемије, професор
биологије - географије, професор биологије хемије, професор биологије - физике, професор
биологије - информатике, професор биологије
- математике, дипломирани професор биологије - мастер, дипломирани биолог - мастер,
дипломирани професор биологије - хемије,
мастер, дипломирани професор биологије географије, мастер, дипломирани молекуларни
биолог - мастер, дипломирани биолог заштите
животне средине, мастер биолог, мастер професор биологије, мастер професор биологије
и географије, мастер професор биологије и
хемије; мастер професор предметне наставе.
Лица која су стекла академско звање мастер
морају имати претходно завршене основне
академске студије биологије. Кандидат треба
да испуњава опште услове прописане законом
за заснивање радног односа и посебне услове
предвиђене чланом 139 и чл. 140 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони,
10/2019, 10/19 и 6/20), као и из члана 142 став
1 истог закона: обавезно образовање лица из
члана 140 овог закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова, доказ/уверење надлежне установе. Образовање из става 1. овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне
у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу. Диплома о стручној спреми
стеченој: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односне групе предмета; студије другог степена из
области педагошког наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2)
овог члана мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета.
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са
стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи: попуњен
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја (формулар је доступан у делу:
„Ново на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE. doc); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ
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о образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина (доставља у року од
једне а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу) и то: потврда високошколске установе
о броју бодова; доказ о положеном испиту за
лиценцу или доказ о положеним испитима из
педагогије и психологије; уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију; извод из
матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију; доказ о познавању језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад; уверење
о неосуђиваности за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење
(уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду). Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Рок за
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуна и неблаговремена
документација неће се разматрати. Пријаве на
конкурс слати на горенаведену адресу.

Наставник руског језика
са 80% радног времена

УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може
да изводи лице које је стекло високо образовање за предмет руски језик, члан 3. тачка 3
подтачка 4) Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19). Наставу и
друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи лице које је
стекло високо образовање, и то: професор,
односно дипломирани филолог за руски језик
и књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил руски језик),
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
руски језик); мастер професор слависта - руски
језик и књижевност; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет). Кандидат треба да
испуњава опште услове прописане законом
за заснивање радног односа и посебне услове
предвиђене чланом 139 и чланом 140 и 142.
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др.
закони, 10/2019, 10/19 и 6/20), као и из члана
142. став 1. истог закона: обавезно образовање
лица из члана 140 овог закона је образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса
бодова, доказ-уверење надлежне установе.
Образовање из става 1. овог члана, наставник,
васпитач и стручни сарадник је обавезан да
стекне у року од једне, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Диплома о стручној спреми стеченој: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
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то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из области педагошког наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2)
овог члана мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета.
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са
стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (формулар је доступан у делу: „Ново
на сајту”, на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE. doc); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ
о образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина (доставља у року од
једне а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу) и то: потврда високошколске установе
о броју бодова; доказ о положеном испиту за
лиценцу или доказ о положеним испитима из
педагогије и психологије; уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију; извод из
матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију; доказ о познавању језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад; уверење
о неосуђиваности за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење
(уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду). Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Рок за
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуна и неблаговремена
документација неће се разматрати. Пријаве на
конкурс слати на горенаведену адресу.

Наставник српског језика
са 95% радног времена

УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може
да изводи лице које је стекло високо образовање за предмет српски језик, члан 3. став
1. Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18 и 11/19). Наставу и друге облике
образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи лице које је стекло високо образовање, и то: професор српског језика и књижевности, професор српског језика и
књижевности са општом лингвистиком, професор српске књижевности и језика, професор српске књижевности и језика са општом
књижевношћу, дипломирани филолог српског

језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, професор, односно
дипломирани филолог за српскохрватски језик
и југословенску књижевност, професор, односно дипломирани филолог за југословенску
књижевност и српскохрватски језик, професор
српскохрватског језика и опште лингвистике,
професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, професор српскохрватског
језика са источним и западним словенским језицима, професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама
у којима се образовно-васпитни рад изводи на
мађарском, односно русинском или румунском
језику, професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност, професор југословенске књижевности са страним
језиком, дипломирани филолог за књижевност
и српски језик, дипломирани филолог за српски
језик и књижевност, професор српског језика
и књижевности у одељењима за националне
мањине, професор српског језика и српске књижевности, дипломирани компаратиста, мастер
филолог (студијски програми: Српски језик и
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска
филологија (српски језик и лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком)),
мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски
језик, Српска књижевност, Српска филологија
(српски језик и лингвистика), Српска филологија (српски језик и књижевност), Филологија,
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност; Компаративна књижевност
са теоријом књижевности); професор српскохрватског језика и књижевности; мастер филолог из области филолошких наука; професор
југословенске књижевности и српског језика;
мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет). Лица из подтач. а) која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским
програмима Српски језик и књижевност; Српска
књижевност и језик; Српска књижевност и језик
са компаратистиком; Српска филологија: српски
језик и књижевност; Србистика. 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 („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18
- др. закони, 10/2019, 10/19 и 6/20), као и из
члана 142. став 1. истог закона: обавезно образовање лица из члана 140 овог закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи у складу са Европским системом преноса бодова, доказ-уверење надлежне установе. Образовање из става 1. овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан
да стекне у року од једне, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Диплома о стручној спреми стеченој: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из области педагошког наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
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целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2)
овог члана мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета.
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са
стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (формулар је доступан у делу: „Ново
на сајту”, на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE. doc); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ
о образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина (доставља у року од
једне а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу) и то: потврда високошколске установе
о броју бодова; доказ о положеном испиту за
лиценцу или доказ о положеним испитима из
педагогије и психологије; уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију; извод из
матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију; доказ о познавању језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад; уверење
о неосуђиваности за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење
(уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду). Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Рок за
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуна и неблаговремена
документација неће се разматрати. Пријаве на
конкурс слати на горенаведену адресу.

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да
изводи лице које је стекло високо образовање
за разредну наставу, члан 2. став 1. Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19
и 2/2020): професор разредне наставе; професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом;
професор разредне наставе и енглеског језика
за основну школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ-мастер; професор разредне наставе
и ликовне културе за основну школу. Кандидат
треба да испуњава опште услове прописане
законом за заснивање радног односа и посебне услове предвиђене чланом 139 и чланом 140
и 142. Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18
- др. закони, 10/2019, 10/19 и 6/20), као и из
члана 142. став 1. истог закона: обавезно образовање лица из члана 140 овог закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких
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дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи
у складу са Европским системом преноса бодова, доказ-уверење надлежне установе. Образовање из става 1. овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне
у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу. Диплома о стручној спреми
стеченој: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошког наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из
става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. Изузетно,
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим
одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим
образовањем. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да приложи: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(формулар је доступан у делу: „Ново на сајту”,
на адреси:: http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина (доставља у року од једне а највише две
године од дана пријема у радни однос, као услов
за полагање испита за лиценцу) и то: потврда
високошколске установе о броју бодова; доказ о
положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије;
уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију; извод из матичне књиге рођених, оверен
препис/фотокопију; доказ о познавању језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад; уверење о неосуђиваности за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; лекарско уверење (уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима, доставља се пре
закључења уговора о раду). Уверења не могу
бити старија од 6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуна и неблаговремена документација
неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати
на горенаведену адресу.

Наставник технике и технологије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може
да изводи лице које је стекло високо обра-

зовање за предмет техника и технологија,
члан 13. став1. Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/2020).
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи лице које је стекло високо образовање, и
то: професор техничког образовања, професор технике, професор технике и информатике, професор информатике и техничког образовања, професор техничког образовања и
машинства, професор технике и машинства,
професор машинства, професор електротехнике, професор техничког образовања и техничког цртања, професор техничког образовања
и физике, професор физике и основа технике, професор техничког образовања и хемије,
дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу,
професор физике и основа технике за основну
школу, професор техничког образовања и васпитања, професор техничког васпитања и образовања, професор политехничког образовања
и васпитања, професор политехничког васпитања и образовања, професор политехничког
образовања, професор технике и графичких
комуникација, професор производно-техничког
образовања, дипломирани педагог за техничко
образовање, дипломирани педагог за физику
и основе технике, професор основа технике и
производње, професор политехнике, професор
технике и медијатекарства, професор техничког образовања и медијатекар, дипломирани
физичар - професор физике и основа технике
за основну школу - мастер, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани професор технике и
информатике - мастер, дипломирани професор
технике - мастер, мастер професор технике и
информатике, мастер професор информатике и
технике, професор основа технике и информатике; мастер професор технике и информатике
за електронско учење; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије
првог степена из области техничког и информатичког образовања). Наставу из предмета
одређених у ставу 1. овог члана могу да изводе
и лица која су завршила двопредметне студије
на факултету, ако су на том факултету савладала програм из тих предмета у трајању од осам
семестара. Кандидат треба да испуњава опште
услове прописане законом за заснивање радног односа и посебне услове предвиђене чланом 139 и чланом 140 и 142. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/2019,
10/19 и 6/20), као и из члана 142. став 1. истог
закона: обавезно образовање лица из члана
140 овог закона је образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова, доказ-уверење
надлежне установе. Образовање из става 1.
овог члана, наставник, васпитач и стручни
сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. Диплома о стручној спреми стеченој:
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошког
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
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степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Лице из става 1.
тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има
завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама
првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (формулар је доступан у делу: „Ново
на сајту”, на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc); оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о
образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина (доставља у року од
једне а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу) и то: потврда високошколске установе
о броју бодова; доказ о положеном испиту за
лиценцу или доказ о положеним испитима из
педагогије и психологије; уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију; извод из
матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију; доказ о познавању језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад; уверење
о неосуђиваности за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење
(уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду). Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Рок за
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуна и неблаговремена
документација неће се разматрати. Пријаве на
конкурс слати на горенаведену адресу.

Наставник биологије

са 60% радног времена
УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може
да изводи лице које је стекло високо образовање за предмет биологија, члан 10. Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18, 11/19 и 2/2020). Наставу и друге облике
образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи лице које је стекло високо
образовање, и то: професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије и хемије,
дипломирани биолог - смер заштите животне
средине, дипломирани биолог - еколог, дипломирани професор биологије и хемије, професор
биологије - географије, професор биологије хемије, професор биологије - физике, професор
биологије - информатике, професор биологије математике, дипломирани професор биологије
- мастер, дипломирани биолог - мастер, диплоБесплатна публикација о запошљавању

мирани професор биологије - хемије, мастер,
дипломирани професор биологије - географије,
мастер, дипломирани молекуларни биолог мастер, дипломирани биолог заштите животне средине, мастер биолог, мастер професор
биологије, мастер професор биологије и географије, мастер професор биологије и хемије,
мастер професор предметне наставе. Лица која
су стекла академско звање мастер морају имати
претходно завршене основне академске студије
биологије. Кандидат треба да испуњава опште
услове прописане законом за заснивање радног односа и посебне услове предвиђене чланом 139 и чланом 140 и 142. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/2019,
10/19 и 6/20), као и из члана 142. став 1. истог
закона: обавезно образовање лица из члана
140 овог закона је образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова, доказ, уверење надлежне установе. Образовање из става
1. овог члана, наставник, васпитач и стручни
сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. Диплома о стручној спреми стеченој:
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односне групе предмета;
студије другог степена из области педагошког
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Лице из става 1.
тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има
завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама
првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (формулар је доступан у делу: „Ново
на сајту”, на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE. doc); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ
о образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина, (доставља у року од
једне а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу) и то: потврда високошколске установе
о броју бодова; доказ о положеном испиту за
лиценцу или доказ о положеним испитима из
педагогије и психологије; уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију; извод из
матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију; доказ о познавању језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад; уверење
о неосуђиваности за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање или родоскврнуће, 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 правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење
(уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду. Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Рок за
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуна и неблаговремена
документација неће се разматрати. Пријаве на
конкурс слати на горенаведену адресу.

Наставник географије
са 55% радног времена

УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може
да изводи лице које је стекло високо образовање за предмет географија, члан 7. Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18, 11/19 и 2/2020). Наставу и друге облике
образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи лице које је стекло високо
образовање, и то: професор географије, дипломирани географ, професор географије и историје, дипломирани професор биологије и географије, дипломирани професор географије и
информатике, професор биологије-географије,
професор физике-географије, професор географије-информатике, дипломирани професор
географије-мастер, дипломирани географ - мастер, мастер географ, мастер професор географије, мастер професор биологије и географије,
мастер професор географије 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. Кандидат треба да испуњава опште услове прописане
законом за заснивање радног односа и посебне
услове предвиђене чланом 139 и чланом 140 и
142. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18
- др. закони, 10/2019, 10/19 и 6/20), као и из
члана 142. став 1. истог закона: обавезно образовање лица из члана 140 овог закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи у складу са Европским системом преноса бодова, доказ-уверење надлежне установе. Образовање из става 1. овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан
да стекне у року од једне, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Диплома о стручној спреми стеченој: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из области педагошког наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2)
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овог члана мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета.
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са
стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (формулар је доступан у делу: „Ново
на сајту”, на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE. doc); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ
о образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина (доставља у року од
једне а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу) и то: потврда високошколске установе
о броју бодова; доказ о положеном испиту за
лиценцу или доказ о положеним испитима из
педагогије и психологије; уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију; извод из
матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију; доказ о познавању језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад; уверење
о неосуђиваности за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење
(уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду. Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Рок за
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуна и неблаговремена
документација неће се разматрати. Пријаве на
конкурс слати на горенаведену адресу.

ним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; уверење о држављанству; доказе о испуњености
услова из чл. 140, 141 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон,
27/2018 (II) - други закон, 10/2019 и 6/2020).
Кандидати су у обавези да пријаву на конкурс
изврше на пријавном формулару који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Пријавни формулар, заједно са потребном документацијом, кандидати подносе лично или поштом на
горенаведену адресу. Рок за подношење пријава за радно место наставника немачког језика
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”

ОШ „СВЕТИ САВА”

18105 Ниш, Вожда Карађорђа 29

18000 Ниш, Гарсија Лорке бб

Наставник немачког језика
са 66% радног времена

Наставник предметне наставе
- наставник математике

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани
филолог за немачки језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни
предмет/профил немачки језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил немачки језик),
мастер професор језика и књижевности (студијски програм Језик, књижевност и култура),
мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет). Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу оригинал или оверену фотокопију следеће
документације: дипломе о стеченом образовању; уверења да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународ-

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
наставника предметне наставе - наставника
математике може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: учесник конкурса
поред општих услова предвиђених Законом о
раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и
95/18 - аутентично тумачење, у даљем тексту:
Закон о раду), треба да испуњава и посебне
услове предвиђене чл. 132. и 139 став 1. тачке
1) - 5) Закона и услове из члана 25. Правилника
о организацији и систематизацији послова у
Основној школи „Свети Сава” Ниш (дел. бр.
610-194/2018-01) и то: да је стекао одговарајуће високо образовање: на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагош-
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Помоћни радник - чистачица
УСЛОВИ: први степен стручне спреме, односно
завршена основна школа. Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу оригинале или оверене
фотокопије следеће документације: дипломе о
стеченом образовању; уверења да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверења о држављанству. Кандидати
су у обавези да пријаву на конкурс изврше на
пријавном формулару који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Пријавни формулар, заједно са потребном документацијом,
кандидати подносе лично или поштом на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава
за радно место чистачице је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

ких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима којима су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Учесник конкурса из тачке 1)
подтачка (2) мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Обавезно образовање кандидата
је образовање из психолошких, педагошких и
методичних дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова (које је обавезан да
стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу). Кандидат који је у
току студија положио испите из педагогије и
психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу сматра се да има
образовање из претходног става. Да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из тачака 1) - 5)
доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Доказ о испуњености услова из тачке 1), 3) - 5) саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Услови: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за
теоријску математику и примене; дипломирани
математичар за рачунарство и информатику;
дипломирани математичар - информатичар;
професор математике и рачунарства; дипломирани математичар за математику економије;
професор информатике-математике; дипломирани математичар-астроном; дипломирани
математичар-примењена математика; дипломирани математичар - математика финансија (са
изборним предметом основи геометрије);
дипломирани информатичар; мастер математичар; мастер професор математике; мастер професор математике и физике; мастер професор
математике и и информатике; мастер професор
физике и математике; мастер професор информатике и математике; дипломирани професор
математике - мастер; дипломирани математичар - мастер; дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи
геометрије); дипломирани математичар - професор математике; дипломирани математичар
- теоријска математика; дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи
геометрије); професор хемије - математике;
професор географије - математике; професор
физике - математике; професор биологије математике; професор математике - теоријско
усмерење; професор математике - теоријски
смер; дипломирани математичар и информатичар; дипломирани математичар - механичар.
Лица која су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани - мастер треба да имају
завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или
примењене математике (са положеним испитом
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из предмета геометрија или основи геометрије)
или двопредметне наставе математике и физике, односно математике и информатике. По расписаном конкурсу учесник конкурса треба да
поднесе: попуњени пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених (само учесник конкурса који је променио презиме, односно име после издавања уверења, односно дипломе); оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (оригинал не старији од 6 месеци,
овера фотокопије не старија од 6 месеци); оригинал доказа надлежне полицијске управе да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал не старији од 30
дана); оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, а за лица којима
још није издата диплома оверену фотокопију
уверења о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета (само учесник конкурса
који има завршене студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука); оверену фотокопију доказа надлежне високошколске
установе о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (само учесник
конкурса који је образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стекао на
високошколској установи у току студија или
након дипломирања); оверену фотокопију доказа надлежне високошколске установе о положеним испитима из педагогије и психологије,
односно оверену фотокопију доказа о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (само учесник конкурса који је у току студија
положио испит из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу); оверену фотокопију доказа одговарајуће високошколске установе о положеном
испиту из српског језика (само учесник конкурса који одговарајуће образовање није стекао на
српском језику). Уколико учесник конкурса не
достави доказе из тачке 7) и 8) пријава се сматра потпуном, али кандидат који буде засновао
радни однос по конкурсу, обавезан је да наведено образовање стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Услови за заснивање радног односа морају
бити испуњени и после заснивања радног односа. Термини изражени у овим тексту у граматичком мушком роду подразумевају природни
женски и мушки род лица на која се односе. Рок
за пријављивање на конкурс је осам дана од
дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. У поступку одлучивања о избору
кандидата конкурсна комисија утврђује испуњеБесплатна публикација о запошљавању

ност услова за пријем у радни однос из члана
139 Закона, врши ужи избор кандидата које
упућује на психолошку процену кандидата коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У
року од осам дана од дана добијања резултата
психолошке процене способности за рад са ученицима, сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос,
обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду, доставља уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима. Пријаве слати на горенаведену
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се
добити од чланова Комисије на број телефона:
018/233-891. Неблаговремене, непотпуне и
неисправне пријаве се неће узети у разматрање.

Секретар школе
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
секретара школе може бити примљен кандидат
који испуњава следеће услове: учесник конкурса поред општих услова предвиђених Законом о
раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и
95/18 - аутентично тумачење, у даљем тексту:
Закон о раду), треба да испуњава и посебне
услове предвиђене чл. 132. и 139 став 1. тачке
1) - 5) Закона и услове из члана 31. Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Свети Сава” Ниш (дел.
бр. 610-194/2018-01) и то: да је стекао одговарајуће образовање из области правних наука у
складу са чланом 140 став 1. Закона, односно
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 најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Услови
из тачака 1) - 5) доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из тачке 1), 3) - 5)
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из
тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о
раду. По расписаном конкурсу учесник конкурса
треба да поднесе: попуњени пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених (само учесник конкурса који је променио презиме, односно име
после издавања уверења, односно дипломе);
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије (оригинал не
старији од 6 месеци, овера фотокопије не старија од 6 месеци); оригинал доказа надлежне
полицијске управе да није осуђиван 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 примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал не старији од 30 дана); оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
а за лица којима још није издата диплома оверену фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образовању. Услови за заснивање
радног односа морају бити испуњени и после
заснивања радног односа. Термини изражени у
овим тексту у граматичком мушком роду подразумевају природни женски и мушки род лица
на која се односе. Рок за пријављивање на конкурс је осам дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија
утврђује испуњеност услова за пријем у радни
однос из члана 139 Закона, врши ужи избор
кандидата које упућује на психолошку процену кандидата коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана
добијања резултата психолошке процене способности за рад са ученицима, сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос, обавља разговор са кандидатима
са листе и доноси решење о избору кандидата
у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду, доставља уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима. Пријаве слати на
горенаведену адресу. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код чланова Комисије
на број телефона: 018/233891. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће
узети у разматрање.

Домар школе
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла домара школе може бити примљен кандидат
који испуњава следеће услове: учесник конкурса поред општих услова предвиђених Законом о
раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и
95/18 - аутентично тумачење, у даљем тексту:
Закон о раду), треба да испуњава и посебне
услове предвиђене чл. 132. и 139 став 1. тачке
1) - 5) Закона и услове из члана 31. Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Свети Сава” Ниш (дел.
бр. 610-194/2018-01) и то: да је стекао одговарајуће средње образовање трећег или четвртог степена; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из тачака
1) - 5) доказују се приликом пријема у радни
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однос и проверавају се у току рада. Доказ о
испуњености услова из тачке 1), 3) - 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке
2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
По расписаном конкурсу учесник конкурса треба да поднесе: попуњени пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених (само учесник конкурса који је
променио презиме, односно име после издавања уверења, односно дипломе); оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (оригинал не старији
од 6 месеци, овера фотокопије не старија од
6 месеци); оригинал доказа надлежне Полицијске управе да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал не старији
од 30 дана); оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем средњем образовању,
а за лица којима још није издата диплома оверену фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образовању. Услови за заснивање
радног односа морају бити испуњени и после
заснивања радног односа. Термини изражени у
овим тексту у граматичком мушком роду подразумевају природни женски и мушки род лица
на која се односе. Рок за пријављивање на конкурс је осам дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија
утврђује испуњеност услова за пријем у радни
однос из члана 139 Закона, врши ужи избор
кандидата које упућује на психолошку процену кандидата коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана
добијања резултата психолошке процене способности за рад са ученицима, сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос, обавља разговор са кандидатима
са листе и доноси решење о избору кандидата
у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду, доставља уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима. Пријаве слати на
горенаведену адресу. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код чланова Комисије
на број телефона: 018/23-3891. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће
узети у разматрање.

Чистач

2 извршиоца
УСЛОВИ: у радни однос ради обављања посла чистача може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: учесник конкурса
поред општих услова предвиђених Законом
о раду („Службени гласник РС”, број 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење, у даљем тексту: Закон о раду), треба
да испуњава и посебне услове предвиђене
чл. 132. и 139 став 1. тачке 1) - 5) Закона и
услове из члана 31. Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Свети Сава” Ниш (дел. бр. 610194/2018-01) и то: да је стекао одговарајуће
образовање, основно образовање-први степен
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стручне спреме; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из тачака 1) - 5)
доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Доказ о испуњености услова из тачке 1), 3) - 5) саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2)
прибавља се пре закључења уговора о раду.
По расписаном конкурсу учесник конкурса
треба да поднесе: попуњени пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених (само учесник конкурса који је променио презиме, односно име
после издавања уверења, односно дипломе);
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије (оригинал не
старији од 6 месеци, овера фотокопије не старија од 6 месеци); оригинал доказа надлежне
Полицијске управе да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (оригинал не старији од 30 дана);
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању. Услови за заснивање
радног односа морају бити испуњени и после
заснивања радног односа. Термини изражени у овим тексту у граматичком мушком роду
подразумевају природни женски и мушки род
лица на која се односе. Рок за пријављивање
на конкурс је осам дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија утврђује испуњеност услова за
пријем у радни однос из члана 139 Закона,
врши ужи избор кандидата које упућује на
психолошку процену кандидата коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. У
року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад
са ученицима, сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос,
обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, доставља уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима. Пријаве слати на
горенаведену адресу. Ближе информације о
конкурсу могу се добити од чланова Комисије
на број телефона: 018/233-891. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће
узети у разматрање.

ОМШ „ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”
18220 Алексинац,
Душана Тривунца 15

Стручни сарадник - психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: услови прописани за степен и врсту
образовања стручног сарадника-психолога у
складу са чл. 6. ст. 1. тачка 2. Правилника
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр.
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18 и 11/19 од 15. 08. 2019. године). Остали услови: општи услови за рад из Закона о
раду; услови из члана 139 и чл. 140 Закона о
основама система образовања и васпитања;
образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским
системом преноса бодова (чл. 142. Закона о
основама система образовања и васпитања).
Лица која су стекла звање мастер, односно дипломирани мастер треба да поседују
најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких
предмета. Сви кандидати, уз ручно потписану пријаву на конкурс са биографијом, достављају: оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченом образовању и додатка дипломи
(за завршене мастер студије), односно уверење о дипломирању уколико диплома још
није издата и уверење високошколске установе о положеним испитима (чл. 142. Закона о
основама система образовања и васпитања);
извод из матичне књиге рођених, прибављен
после 27. 03. 2009. године (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци); да лице зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад (доказ о
томе се доставља само уколико образовање
није стечено на српском језику); уверење
Полицијске управе да кандидати нису осуђивани за кривична дела наведена у чл. 139 ст.
1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања; уверење о положеном
испиту за лиценцу (за лица која имају положен испит за лиценцу). Изабрани кандидати
пре закључења уговора о раду достављају
лекарско уверење да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(www.mpn.gov.rs), који се одштампан и потписан доставља установи заједно са потребном
документацијом. Документа се предају у оригиналу или овереној фотокопији, путем поште
или лично у просторијама секретаријата школе. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс за пријем у радни однос спроводи
конкурсна комисија коју ће директор именовати посебним решењем. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе на број телефона: 018/800-748. Кандидати
који буду позвани од стране школе су дужни
да приступе провери психофизичких способности коју спроводи одговарајућа филијала
Националне службе за запошљавање применом стандардизованих поступака. Кандидати су дужни да у пријави наведу контакт
телефон како би били обавештени о поступку
провере психофизичких способности. Пријаве
кандидата који не приступе провери психофизичких способности неће се разматрати.
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Наука и образовање

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”

18220 Алексинац, Лоле Рибара 2
тел. 018/804-644

Наставник математике

са 88,88% радног времена
УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може
да изводи лице које је стекло високо образовање за предмет математика, члан 3. став 1.
тачка 9. Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/20): професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску математику и
примне; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар-информатичар; професор математике
и рачунарства; дипломирани математичар за
математику економије; професор информатике-математике; дипломирани математичар
астроном; дипломирани математичар-примењена математика; дипломирани математичар-математика финансија (са изборним
предметом Основи геометрије); дипломирани
информатичар; мастер математичар; мастер
професор математике; мастер професор математике и физике; мастер професор математике и информатике; мастер професор физике и
математике; мастер професор информатике и
математике; дипломирани професор математике-мастер; дипломирани математичар-мастер; дипломиран инжењер математике-мастер
(са изборним предметом Основи геометрије);
дилломирани математичар-професор математике; дипломирани математичар-теоријска
математика; дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије); професор хемије-математике; професор географије-математике; професор физике
- математике; професор биологије-математике;
професор математике-теоријско усмерење; професор математике-теоријски смер; дипломирани математичар и информатичар; дипломирани
математичар-механичар; мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипл. мастер треба да
имају завршене основне академске студије на
студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним
испитом из предмета геометрија или основи
геометрије) или двопредметне наставе математике и физике, односно математике и информатике. Кандидат треба да испуњава опште
услове прописане законом за заснивање радног односа и посебне услове предвиђене чланом 139 и чланом 140 и 142. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/2019,
10/19 и 6/20), као и из члана 142. став 1. истог
закона: обавезно образовање лица из члана
140 овог закона је образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова, доказ-уверење
надлежне установе. Образовање из става 1.
овог члана, наставник, васпитач и стручни
сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. Диплома о стручној спреми стеченој:
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за
Бесплатна публикација о запошљавању

одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошког
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Лице из става 1.
тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има
завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама
првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (формулар је доступан у делу „Ново
на сајту”, на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc); оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о
образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина (доставља у року од
једне а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу) и то: потврда високошколске установе
о броју бодова; доказ о положеном испиту за
лиценцу или доказ о положеним испитима из
педагогије и психологије; уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију; извод из
матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију; доказ о познавању језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад; уверење
о неосуђиваности за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење
(уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду. Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Рок за
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуна и неблаговремена
документација неће се разматрати. Пријаве на
конкурс слати на горенаведену адресу.

Наставник информатике
и рачунарства
са 60% радног времена

УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може
да изводи лице које је стекло високо образовање за предмет информатика и рачунарство,
члан 3. став 1. тачка 14. Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/20):
професор, односно дипломирани професор
(са завршеним основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године у области информатике,
математике, физике, електротехнике, машинства или техничког образовања); професор,
односно дипломирани професор (са заврше-

ним основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, двопредметне студије, где је један
предмет обавезно информатика; дипломирани
математичар, дипломирани физичар, дипломирани информатичар (сви смерови и одсеци, са
завршеним основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године); дипломирани инжењер (са
завршеним основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године у области информатике, информационих технологија, организационих наука,
електротехнике и рачунарске технике); дипломирани економиста (са завршеним основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године у области
информатике); мастер професор у области
информатике, математике, физике, електротехнике, машинства; мастер професор (двопредметне студије) где је један предмет обавезно информатика; мастер математичар, мастер
физичар, мастер информатичар (свих смерова
и одсека); мастер инжењер у области информатике, информационих технологија, организационих наука, електротехнике или рачунарске технике; мастер економиста у области
информатике; мастер дизајнер медија у образовању; мастер библиотекар-информатичар;
мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из области
информатике, информационих технологија,
математике, физике, организационих наука,
електротехнике или рачунарске технике). Лица
која су стекла академско звање мастер морају
да имају у оквиру завршених основних академских студија положено најмање пет испита из
информатичких предмета, од тога најмање
један из области Програмирање и два предмета
из једне или две следеће области - Математика или Теоријско рачунарство. Наставу и друге
облике образовно-васпитног рада из предмета
Информатика и рачунарство може да изводи и
лице које је на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима које су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, савладало програм рачунарства
и информатике у трајању од најмање четири
семестра. Уколико школа преузимањем или
конкурсом не заснује радни однос са лицем које
испуњава услове из ст. 1-3. ове тачке, 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 информатике и рачунарства; лице које је стекло стручни назив струковни специјалиста, по прописима који су уређивали високо образовање до 7.
октобра 2017. године, ако у оквиру завршених
студија има положено најмање пет информатичких предмета (од тога најмање један из
области Програмирање и најмање два предмета
из једне или две следеће области - Математика или Теоријско рачунарство). Кандидат треба
да испуњава опште услове прописане законом
за заснивање радног односа и посебне услове
предвиђене чланом 139 и чланом 140 и 142.
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/1, 27/18 - др.
закони, 10/2019, 10/19 и 6/20), као и из члана
142. став 1. истог закона: обавезно образовање
лица из члана 140 овог закона је образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса
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бодова, доказ-уверење надлежне установе.
Образовање из става 1. овог члана, наставник,
васпитач и стручни сарадник је обавезан да
стекне у року од једне, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Диплома о стручној спреми стеченој: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односне групе предмета; студије другог степена из области педагошког наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2)
овог члана мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета.
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са
стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи: попуњен
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја (формулар је доступан у делу
„Ново на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc); оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о
образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина (доставља у року од
једне а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу) и то: потврда високошколске установе
о броју бодова; доказ о положеном испиту за
лиценцу или доказ о положеним испитима из
педагогије и психологије; уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију; извод из
матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију; доказ о познавању језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад; уверење
о неосуђиваности за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење
(уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду). Уверења, не старија од 6 месеци. Рок за пријаву на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуна и неблаговремена документација
неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати
на горенаведену адресу.

Наставник физичке културе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може
да изводи лице које је стекло високо образовање за предмет физичко васпитање, члан 3.
став 1. тачка 12. Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
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гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/20): професор
физичког васпитања, професор физичке културе, дипломирани педагог физичке културе,
професор физичког васпитања - дипломирани
тренер са назнаком спортске гране, професор
физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације, професор физичког
васпитања - дипломирани кинезитерапеут,
дипломирани професор физичког васпитања и
спорта, мастер професор физичког васпитања и
спорта, мастер професор физичког васпитања и
кинезитерапије, професор физичког васпитања
и спорта, мастер физичког васпитања и спорта;
професор спорта и физичког васпитања; професор спорта и физичке културе; мастер професор предметне наставе (претходно завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).
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 („Сл. гласник
РС” бр. 88/17 и 27/18), као и из члана 142. став
1. истог закона: обавезно образовање лица из
члана 140 овог закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи у
складу са Европским системом преноса бодова,
доказ-уверење надлежне установе). Образовање из става 1. овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне
у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу. Диплома о стручној спреми
стеченој: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из
области педагошког наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2)
овог члана мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета.
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са
стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи: попуњен
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја (формулар је доступан у делу
„Ново на сајту”, на адреси: http: //www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ
о образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина (доставља у року од
једне а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу) и то: потврда високошколске установе
о броју бодова; доказ о положеном испиту за
лиценцу или доказ о положеним испитима из
педагогије и психологије; уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију; извод из
матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију; доказ о познавању језика на коме се

остварује образовно-васпитни рад; уверење
о неосуђиваности за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење
(уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду). Уверења, не старија од 6 месеци. Рок за пријаву на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуна и неблаговремена документација
неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати
на горенаведену адресу.

Педагошки асистент
на одређено време
до 31.08.2020. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема и
савладан програм обуке за педагошког асистента. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја (формулар је
доступан у делу „Ново на сајту”, на адреси: http:
//www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; доказ о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина (доставља у року од једне а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу) и то: потврда
високошколске установе о броју бодова; доказ
о положеном испиту за лиценцу или доказ о
положеним испитима из педагогије и психологије; уверење о држављанству, оверен препис/
фотокопију; извод из матичне књиге рођених,
оверен препис/фотокопију; доказ о познавању
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; уверење о неосуђиваности за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење (уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима; доставља се пре закључења уговора о раду). Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуна и неблаговремена документација неће се
разматрати. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу.

Помоћни радник - чистач/чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме: завршена
основна школа. У радни однос у установи може
да буде примљено лице које испуњава опште
услове прописане чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019
и 6/2020 - у даљем тексту: Закон), и то ако:
има одговарајуће образовање (основно обра-
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зовање); има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије;
зна српски језик. Докази о испуњености услова
из тач. 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тач. 2) прибавља се
пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи: попуњен
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја (формулар је доступан у делу
„Ново на сајту”, на адреси: http: //www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc); оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење
о држављанству, оверен препис/фотокопију;
извод из матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију; уверење о неосуђиваности за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење (уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду). Уверења, не старија од
6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуна и
неблаговремена документација неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати на горенаведену
адресу.

ТШ „ПРОТА СТЕВАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ”
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/800-068

Наставник машинске групе предмета
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
наставника машинске групе предмета може бити
примљен кандидат који испуњава следеће услове: наставу и друге облике образовно-васпитног
рада у предметној настави може да изводи лице
које је стекло одговарајућу стручну спрему за
извођење наставе машинске групе предмета и
звање у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада машинство и обрада метала („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017,
3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019-испр.
и 9/2019). 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. закони
и 10/2019), као и из члана 142. став 1. истог
Бесплатна публикација о запошљавању

закона: обавезно образовање лица из члана
140 овог закона је образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу
са Европским системом преноса бодова (доказ
- уверење надлежне установе). Образовање
из става 1. овог члана, наставник, васпитач и
стручни сарадник је обавезан да стекне у року
од једне, а највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. Диплома о стручној спреми стеченој
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односне групе предмета;
студије другог степена из области педагошког
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка
1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; потписану биографију; оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (доставља
у року од једне а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу), и то: потврда високошколске установе о броју бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним
испитима из педагогије и психологије; уверење
о држављанству (оверен препис/фотокопију);
извод из матичне књиге рођених (оверен препис/фотокопију); доказ о познавању језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад;
уверење о неосуђиваности за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; лекарско уверење
(уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима,
доставља се пре закључења уговора о раду).
Уверења не могу да буду старија од 6 месеци.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима. Пријаве се подносе
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве се могу доставити лично
или на горенаведену адресу.

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може
да изводи лице које је стекло одговарајућу

стручну спрему за извођење наставе енглеског
језика и звање у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр.
8/2015, 11/2016, 13/2016-испр., 13/2016, 2/2017,
13/2018 и 7/2019): професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност;
мастер филолог-студијски програм Англистика,
студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност; мастер професор језика и књижевности-студијски
програм или главни предмет, односно профил
Енглески језик и књижевност; мастер професор предметне наставе-претходно завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајуући предмет. Кандидат треба да испуњава опште услове прописане
законом за заснивање радног односа и посебне услове предвиђене чланом 139 и чланом
140 и 142. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018
- др. закон и 6/2020), као и из члана 142. став
1. истог закона: обавезно образовање лица из
члана 140 овог закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу
са Европским системом преноса бодова (доказ
- уверење надлежне установе). Образовање
из става 1. овог члана, наставник, васпитач и
стручни сарадник је обавезан да стекне у року
од једне, а највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. Диплома о стручној спреми стеченој
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односне групе предмета;
студије другог степена из области педагошког
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка
1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; потписану биографију; оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (доставља у року
од једне а највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу), и то: потврда високошколске установе о броју бодова, доказ о положеном испиту
за лиценцу или доказ о положеним испитима из
педагогије и психологије; уверење о држављанству (оверен препис/фотокопију); извод из
матичне књиге рођених (оверен препис/фотокопију); доказ о познавању језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад; уверење
о неосуђиваности за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе
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кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење
(уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима,
доставља се пре закључења уговора о раду).
Уверења не могу да буду старија од 6 месеци.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима. Пријаве се подносе
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве се могу доставити лично
или на горенаведену адресу.

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла домара - мајстора одржавања може бити
примљен кандидат који испуњава услове
предвиђене чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања и чланом 39.
Правилника о организацији и систематизацији
послова и радних задатака у Техничкој школи „Прота Стеван Димитријевић” у Алексинцу,
деловодни број 486 од 27. 02. 2018. године. На
основу члана 39. Правилника о организацији
и систематизацији послова и радних задатака у Техничкој школи „Прота Стеван Димитријевић” у Алексинцу, за обављање послова радног места домара-мајстора одржавања
радни однос може се засновати с лицем које
има трећи, четврти или пети степен стручне спреме електротехничке или машинске
струке. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; потписану биографију; оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење
о држављанству (оверен препис/фотокопију);
извод из матичне књиге рођених (оверен препис/фотокопију); доказ о познавању језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад;
уверење о неосуђиваности за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење (уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду). Уверења не могу да буду старија од 6 месеци. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима. Пријаве се подносе у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве се могу доставити лично или на горенаведену адресу.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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НОВИ ПА ЗАР
ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА”

36300 Нови Пазар, 37. санџачке дивизије бб
тел. 020/334-031

Наставник физике

са 50% радног времена (језик на коме
се изводи настава српски и босански)
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане законом: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17, 27, 18 и 10/19, 6/2020) које је
стекао: 1 на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета, (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена који комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука,
при чему да има завшене студије првог степена
из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) на
основним студијама у трајању од најмање четри
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Лице из става 1. тачка 1) подтачка 2 мора да
има завршене студије првог степена из научне
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; да има обавезно
образовање у складу са чланом 142 Закона о
основама система образовања и васпитања и
образовање у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручнних 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, физичку и здраствену способност за
рад са децом и ученицима; да има држављанство Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће; за кривична дела примања или давања мита; за кривично дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Минстарства, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установа. Уз пријаву
на конкурс потребно је поднети следећа документа: доказ о поседовању одговарајућег образовања (диплома оригинал или оверена копија
или уверење уколико није издата диплома),
уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старије од шест месеци), извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија, не старије од шест месеци), уверење о
неосуђиваности из МУП-а (не старије од шест
месеци), доказ о знању српског језика и језика на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Доказ о поседовању психичке, физичке и здраствене способнсоти за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о
поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на
високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова од
којих најмање по шест бодова из психолошких,

педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (кандидат који
је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из наведених дисциплина и потребно је да приложи доказ о томе). Образовање је
наставник, стручни сарадник обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос као услов за полагање испита за лиценцу - оригинал или оверена
копија. Кандидат је дужан да попуни формулар
за пријем у радни однос у установи образовања
и васпитања који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs) и
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достави школи на
горе наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Конкурс
остаје отворен осам дана од дана објављивања
у листу „Послови”.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА
ШКОЛА НОВИ ПАЗАР

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

Оглас објављен 27.05.2020. године у публикацији НСЗ „Послови” број 883 поништава се за
радно место чистачице.

ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ”
36300 Нови Пазар
36305 Дежева, Дежева бб
тел. 020/353-411

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за избор директора школе
мора испуњавати услове прописане члановима 122, 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања: да има одговарајуће
високо образовање у складу са чланом 140 став
1. и 2. Закона о основама система образовања
и васпитања за наставнике те врсте школе и
подручје рада, за педагога и психолога: 1) на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета, (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена који комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука ,2) на основним
студијама у трајању од најмање четри године,
по прописима 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
стручне области за одговарајући предмет односно групу предмета; да има психичку, физичку и
здраствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за привредни преступ за вршење радне дужности, да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затовра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици;
одузимање малолетног лица, запуштење и злостављање малолетног лица или 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

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

Наука и образовање

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 (осим кандидата који су стекли
одговарајуће образовање на српском језику) и
језик на ком се остварује васпитно-образовни
рад; да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; да има обуку и
положен испит за директора установе, да има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајуће образовања; да има обуку и
положен испит за директора школе (изабрани
кандидат који нема положен испит за директора дужан је да тај испит положи у року од две
године од дана ступања на дужност директора);
кандидат који је претходно обављао дужност
директора установе дужан је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања. Изузетно, ако
се на конкурс не пријави ни један кандидат са
одговарајућим образовањем из члана 140. став
1 и 2. Закона о основама система образовања
и васпитања, дужност директора основне школе може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из члана 140. став 3. овог закона
за наставнике те врсте школе, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе
и најмање 10 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави: 1) доказ о
стеченом одговарајућег образовања у скалду са
чланом140. Закона о основама система образовања и васпитања; 2) доказ о поседовању
лиценце за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 3) доказ о положеном испиту за
директора (уколико кандидат има лиценцу); 4)
доказ о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; 5) доказ о психичкој, физичкој и здраственој споспбности за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење доставља само изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду); 6) уверење да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом у складу са
одредбама 139. став1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 7) уверење да кандидат није правоснажно осуђиван
за привредни преступ у вршењу раније дужности; 8) уверење надлежног суда да против
кандидата није покренут кривични поступак, да
нема наредба о спровођењу истраге, покренута
оптужница или донето решење о одређивању
притвора; 9) уверење о држављанству Републике Србије; 10) доказ о знању српског језика и
језика на ком се остварује васпитно-образовни
рад; 11) извод из матичне књиге рођених; 12)
извештај о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања школе - уколико се на конкурс пријављује
лице које је претходно обављало дужност
директора установе; 13) биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе и доказе о својим
стручним и организационим способностима. Рок
за подношење је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Кандидат је дужан да попуни формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и потребну
документацију заједно са одштампаним формуларом поднесе лично у канцеларији секретара
школе или путем поште на горе наведену адресу. Благовременом пријавом на конкурс сматра
се пријава која је непосредно предата школи
пре истека рока утврђеног у конкурсу или је
пре истека тог рока предата пошти као препоручена пошиљка. Ако последњи дан рока пада
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у недељу или на дан државног празника или у
неки други дан кад школа не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи
све доказе о испуњености услова наведених у
тексту конкурса за избор директора. Одлука о
избору кандидата биће донета у року прописаном у члану 123 Закона о основама система
образовања и васпитања. Докази се достављају
у оригиналу или у форми оверене копије, не
старије од 6 (шест) месеци од дана објављивања конкурса (сем лекарског уверења које
доставља само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду). Фотокопије које нису
оверене од стране надлежног органа неће се
узети у разматрање.

СРЕДЊА ШКОЛА „НОВИ ПАЗАР”
36300 Нови Пазар, Бајевица бб
тел. 020/510-0641, 062/661-865

Наставник грађевинских материјала
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане Законом о основама система образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњој
школи. Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи следеће доказе: диплому о стеченој
стручној спреми (оригинаил или оверену фотокопију), уверење о држављанству, лекарско
уверење о општој психофизичкој способности
за ра у средњој школи (подноси се пре закључивања уговора о раду), уверење од суда да
се против кандидата не води истрага нити да
је подигнута оптужница, оригинаил или оверена фотокопија. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за
подношење пријаве је 8 дана. Кандидати који
буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана
биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за запошљавање. Одлуку о
избору кандидата донеће конкурсна комисија
након добијања резултата психолошке процене кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Пријаве
на конкурс слати на горе наведену адресу или
на e-mail: srednjaskolanp@gmail.com.

НОВИ СА Д
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

1. Редовни или ванредни професор
за ужу научну област Репродукција и
породиљство животиња
на одређено време до 5 година или на
неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат
из области којој припада ужа научна област.

2. Доцент или ванредни професор
за ужу научну област Рачуноводство
и економика пољопривредних
газдинстава
на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат
из области којој припада ужа научна област.

3. Доцент или ванредни професор
за ужу научну област Менаџмент и
организација у пољопривреди
на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат
из области којој припада ужа научна област.

4. Ванредни професор за ужу научну
област Пољопривредна техника
на одређено време до 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат
из области којој припада ужа научна област.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају
услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018
- др. закон), у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву
кандидат је обавезан да достави доказе о
испуњености услова по овом конкурсу: краћу
биографију са библиографијом, списак научних и стручних радова као и доказе о њиховом објављивању, дипломе о одговарајућој
стручној спреми. За наставна звања (доцент,
ванредни или редовни професор) кандидати
треба да попуне електронски образац који
се налази на сајту Универзитета Нови Сад
https: //www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje (исти
доставити на имејл: opstasluzba@polj.uns.ac.rs
(у року предвиђеном за пријаву кандидата.)
За сваку одредницу коју попуњава кандидат
у обрасцу неопходно је приложити и доказ, у
виду одлуке решења или потврде. За сарадничка звања (асистент, сарадник у настави), поред биографских података, научних и
стручних радова и доказа о њиховом објављивању, дипломе о одговарајућој стручној спреми, доставити и уверења о наставку студија.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Рок за подношење пријава
по овом конкурсу је 15 дана од дана објављивања. Пријаве достављати на адресу: Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет (за конкурс), 21000 Нови Сад, Трг Доситеја
Обрадовића 8.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ”
21313 Сусек,
Николе Тесле 73

Стручни сарадник - педагог

за рад у централној школи у Сусеку
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање према Правилнику 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, 13/18, 11/19 и 2/2020) и чл. 140 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018
- др. закон, 10/2019 и 6/2020): професор педагогије, дипломирани педагог - општи смер или
смер школске педагогије, дипломирани школски педагог - психолог, дипломирани педагог,
мастер педагог, дипломирани педагог - мастер,
да је држављанин Републике Србије; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примања или давања мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
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Професор разредне наставе

за рад у подручној школи у Свилошу
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
према Правилнику 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, 13/18, 11/19 и 2/2020) и чл. 140. и
142. Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, број: 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020): професор разредне наставе, професор педагогије са
претходно завршеном педагошком академијом
или учитељском школом, професор разредне
наставе и енглеског језика за основну школу,
мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер,
професор разредне наставе и ликовне културе
за основну школу; да је држављанин 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
примања или давања мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

Наставник енглеског језика

са 50% радног времена,
за рад у подручној школи у Лугу,
Свилошу и Баноштору
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
према Правилнику 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, 13/18, 11/19 и 2/2020) и чл. 140 и
142 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020): професор, односно дипломирани филолог за енглески
језик и књижевност, дипломирани професор енглеског језика и књижевности, мастер
филолог (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил енглески језик),
дипломирани филолог англиста - мастер, мастер професор језика и књижевности (студијски
програм Језик, књижевност и култура); мастер
професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет),
да је држављанин Републике Србије; 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 примања или давања мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

96

| Број 886 | 17.06.2020.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 1) пријавни формулар који се
попуњава на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, одштампан достављају уз потребну
документацију; 2) радну биографију; 3) дипломе одговарајућег образовања, степена и врсте
стручне спреме, како мастер тако и основних
студија, односно свих степена стеченог високог
образовања (оргинал или оверена копија), не
старије од 6 месеци; 4) кандидат који има положене испите из психологије и педагогије доставља уверење о положеним испитима, а уколико има положен испит за лиценцу за наставника
(радно место 2 и 3), односно лиценцу за стручног сарадника (радно место 1), доставља обавештење министарства о положеном испиту за
лиценцу (оргинал или оверена копија), не старије од 6 месеци; доказ из казнене евиденције
МУП-а (оригинал или оверена копија), не старије од 6 месеци, 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 примања или давања мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5) уверење о
држављанству (оргинал или оверена копија), не
старије од 6 месеци; 6) извод из матичне књиге
рођених издат на прописаном обрасцу са холограмом (оргинал или оверена копија), не старије од 6 месеци; 7) лекарско уверење којим се
потврђује да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, подноси се пре закључења уговора о раду.
Докази о испуњености услова из тачака 1), 3),
4), 5), 6), 7) су саставни део пријаве на конкурс,
а доказ из тачке 8), прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријава на конкурс мора
да садржи тачан назив радног места за које се
конкурише, као и тачан број фиксног и мобилног телефона и тачну адресу кандидата у циљу
контактирања кандидата везано за психолошку проверу и интервју у току трајања конкурса.
Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране директора школе. Избор се врши
у складу са ЗОСОВ. У поступку одлучивања о
избору кандидата, кандидати изабрани у ужи
избор, који буду испуњавали услове конкурса,
пре доношење коначне одлуке о избору биће
упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. О месту и датуму провере кандидати ће бити обавештени по
истеку рока за подношење пријава. 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 неразумљиве, неблаговремене, непотпуне, 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
испуњавању услова, доставити у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса. Сва потребна обавештења могу се добити од секретара
школе, на телефоне: 021/2978-026, 060/41257-60. Пријаву и доказе о испуњености услова
из конкурса доставити на наведену адресу, са
назнаком „За конкурсну комисију - за конкурс”,
Основна школа „Јован Поповић”, Николе Тесле
73, 21313 Сусек.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

21217 Бачко Градиште, Школска 33

Наставник предметне наставе мађарски језик
са непуним радним временом
од 36 часова недељно
(94,44% радног времена)

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова 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
одговарајуће високо образовање у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања: високо образовање и то:
1. 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. септембра 2005. године; да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
утврђено у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да
је држављанин Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад српски и мађарски.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити:
пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС; пријаву
на конкурс са основним биографским подацима,
оверену копију или оригинал дипломе о стеченој врсти и степену образовања, оверену копију
или оригинал извода из матичне књиге рођених - 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 предлог за кривична дела - документ не старији од 6 месеци
- документ издаје суд, доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности 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. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са документацијом се подносе поштом
на адресу: Основна школа „Светозар Марковић”, 21217 Бачко Градиште, Школска 33, са
назнаком „За конкурс за наставника мађарског
језика на неодређено време”. Ближе информације могу се добити на телефон: 021/2906-039.

ОШ „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ”
21105 Нови Сад
Шангај, VIII бр. 2

Наставник разредне наставе

на одређено време, до повратка радника
са функције директора школе
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 и чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања,
и то: да имају одговарајуће високо образовање
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у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, лице које је
стекло одговарајуће образовање на студијама
- мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије,
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 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, што онемогућава рад
у образовању; да имају држављанство Републике Србије; да знају српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар који се може преузети на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (који у штампаној
форми доставља уз пријаву) и да на конкурс
приложи следеће доказе: диплому о стеченом одговарајућем образовању (оригинал или
оверену фотокопију); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију);
уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање мита или давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за кога није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(не старије од 6 месеци), лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (кандидат
који буде изабран ће накнадно пре закључења
уговора о раду доставити лекарско уверење).
Пријаве се достављају у року од 8 (осам) дана
од дана објављивања конкурса непосредно у
секретаријату школе или поштом на адресу:
ОШ „Вељко Влаховић”, Нови Сад, Улица VIII бр.
2, 21105 Нови Сад, са назнаком „За конкурс”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Неоверене фотокопије се
неће узимати у разматрање. Додатне информације о конкурсу могу се добити од секретара школе Наде Мандић, контакт телефон:
021/6520-142.

ОСНОВНА ШКОЛА „ХЕРОЈ ПИНКИ”
21400 Бачка Паланка,
Трг братства јединства 12

1. Дефектолог наставник

са одељењским старешинством у
посебним условима
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних Законом о раду, треба да испуњавају
услове из чл. 139, 140 Закона: кандидат треба да има одговарајуће образовање у складу
са чл. 140 Закона и у складу са Правилником о
Бесплатна публикација о запошљавању

степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи
за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр.17/2018); кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; кандидат не може да
буде лице које је осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривично дело
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати уз попуњен пријавни формулар
са званичне странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја прилажу и: кратку биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; извод из
матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију или трајни са холограмом); уверење о држављанству
(не старији од 6 месеци, оригинал или оверену
фотокопију или трајни са холограмом); доказ
да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена чл. 139 став 1 тачка 3 Закона - уверење из МУП-а (не старије од
6 месеци). Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима подноси кандидат пре
закључења уговора о раду (не старије од 6
месеци). Пријаве се подносе у року од 8 дана
од дана објављивања текста конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
слати на адресу школе: Основна школа „Херој
Пинки”, Трг братства јединства 12, 21400 Бачка
Паланка или донети лично у просторије школе, радним даном од 09.00 до 13.00 часова, са
назнаком: „Конкурсна документација за радно
место дефектолог - наставник са одељењским
старешинством у посебним условима”. Ближа
обавештења се могу добити у секретаријату
школе или на телефон: 021/604-0687.

2 Дефектолог наставник
у посебним условима
7 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних Законом о раду, треба да испуњавају
услове из чл. 139 и 140 Закона: кандидат треба
да има одговарајуће образовање у складу са
чл. 140 Закона и у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи
за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 17/2018); кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; кандидат не може да
буде лице које је осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривично дело насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и за
кога није, у складу са законом, утврђено дис-

криминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз попуњен пријавни
формулар са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
прилажу и: кратку биографију, оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених (не
старији од 6 месеци, оригинал или оверену
фотокопију или трајни са холограмом), уверење о држављанству (не старији од 6 месеци,
оригинал или оверену фотокопију или трајни
са холограмом), доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 139 став 1. тачка 3 Закона - уверење из
МУП-а (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима подноси кандидат пре закључења уговора о раду
(не старије од 6 месеци). Пријаве се подносе
у року од 8 дана од дана објављивања текста
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве слати на адресу школе:
Основна школа „Херој Пинки”, Трг братства
јединства 12, 21400 Бачка Паланка или донети
лично у просторије школе, радним даном од
09.00 до 13.00 часова, са назнаком: „Конкурсна документација за радно место дефектолог
- наставник у посебним условима”. Ближа обавештења се могу добити у секретаријату школе или на телефон: 021/604-0687.

3. Дефектолог наставник
у продуженом боравку
у посебним условима
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних Законом о раду, треба да испуњавају
услове из чл. 139 и 140 Закона: кандидат треба да има одговарајуће образовање у складу
са чл. 140 Закона и у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
17/2018). Кандидат треба да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима. Кандидат не може да буде
лице које је осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике
Србије. Зна српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати уз попуњен
пријавни формулар са званичне странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја прилажу и: кратку биографију, оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, извод из матичне књиге рођених
(не старији од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију или трајни са холограмом), уверење о држављанству (не старији од 6 месеци,
оригинал или оверену фотокопију или трајни
са холограмом), доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 139 став 1. тачка 3 Закона, уверење из
МУП-а (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима подноси кандидат пре закључења уговора о раду (не
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старије од 6 месеци). Пријаве се подносе у року
од 8 дана од дана објављивања текста конкурса
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на адресу школе: Основна школа
„Херој Пинки”, Трг братства јединства 12, 21400
Бачка Паланка или донети лично у просторије
школе, радним даном од 09.00 до 13.00 часова, са назнаком: „Конкурсна документација за
радно место дефектолог - наставник у продуженом боравку у посебним условима”. Ближа обавештења се могу добити у секретаријату школе
или на телефон: 021/6040-687.

4. Наставник предметне наставе
(више предмета)
у посебним условима
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних Законом о раду, треба да испуњава услове
из чл. 139 и 140 Закона: кандидат треба да има
одговарајуће образовање у складу са чл. 140
Закона и у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са
сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.17/2018). Кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима.
Кандидат не може да буде лице које је осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије; зна српски језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз попуњен пријавни формулар са званичне
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја прилажу и: кратку биографију,
оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању, извод из матичне књиге
рођених (не старији од 6 месеци, оригинал или
оверену фотокопију или трајни са холограмом),
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију или трајни
са холограмом), доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона - уверење из
МУП-а (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима подноси кандидат пре закључења уговора о раду (не
старије од 6 месеци). Пријаве се подносе у року
од 8 дана од дана објављивања текста конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на адресу школе: Основна школа
„Херој Пинки”, Трг братства јединства 12, 21400
Бачка Паланка или донети лично у просторије
школе, радним даном од 09.00 до 13.00 часова,
са назнаком: „Конкурсна документација за радно
место наставника предметне наставе(више предмета) у посебним условима”. Ближа обавештења
се могу добити у секретаријату школе или на
телефон: 021/604-0687.

5. Наставник предметне наставе енглески језик

у посебним условима, са 66,66% норме
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних Законом о раду, треба да испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона: кандидат треба да
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има одговарајуће образовање у складу са чл.
140 Закона и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и васпитача у основној школи за
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
17/2018); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; кандидат не може да буде лице које је
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторско понашање; има држављанство Републике Србије;
зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз попуњен пријавни формулар са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
прилажу и: кратку биографију, оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених (не
старији од 6 месеци, оригинал или оверену
фотокопију или трајни са холограмом), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци,
оригинал или оверену фотокопију или трајни
са холограмом); доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 139 став 1. тачка 3 Закона - уверење из
МУП-а (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима подноси кандидат пре закључења уговора о раду (не
старије од 6 месеци). Пријаве се подносе у року
од 8 дана од дана објављивања текста конкурса
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати на адресу школе: Основна школа „Херој Пинки”, Трг братства јединства 12,
21400 Бачка Паланка или донети лично у просторије школе, радним даном од 09.00 до 13.00
часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на
адресу школе: Основна школа „Херој Пинки”,
Трг братства јединства 12, 21400 Бачка Паланка или донети лично у просторије школе, радним даном од 09.00 до 13.00 часова, са назнаком: „Конкурсна документација за радно место
наставника предметне наставе (енглески језик)
у посебним условима”. Ближа обавештења се
могу добити у секретаријату школе или на телефон: 021/604-0687.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
21208 Сремска Каменица, Школска 3

1. Наставник разредне наставе
2 извршиоца

2. Наставник физичког васпитања
са 60% норме часова

3. Наставник немачког језика

да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање, запуштање или злостављање малолетног лица, родоскврнуће, за кривично дело
давање или примање 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 знају
језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад - српски језик (доказ - диплома о завршеној школи, односно студија на српском језику).
За радно место наставника разредне наставе,
наставника физичког васпитања и наставника
немачког језика - да имају одговарајуће образовање према члану 2, односно члану 3, тачка 3 и тачка 12 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Просветни гласник”, 11/12,
15/13, 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и
члану 139-142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
88/17, 27/18, 10/19 и 6/20); поред одговарајућег
образовања кандидат мора имати образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европском системом преноса бодова.
За кандидата са положеним стручним испитом
или лиценцом за наставника сматра се да има
наведено образовање; за радно место чистачице - радник на одржавању хигијене: завршена основна школа. Сви кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним и попуњеним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар за конкурс кандидати треба да приложе:
оверену фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми, потврду високошколске установе
да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европском системом преноса бодова или оверена
копија уверења о стручном испиту или положеној лиценци за наставника, само за радна места наставника; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених; извод из казнене евиденције (уверење Министарства унутрашњих
послова). Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима предаје изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Рок за пријаву на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу:
Основна школа „Јован Јовановић Змај”, Школска
3, Сремска Каменица, са назнаком „За конкурс”.

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”
21480 Србобран,
Трг проф. Миливоја Туторова 4

са 66% норме часова

4. Чистачица - радник на одржавању
хигијене

1. Домар

2 извршиоца

2. Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да су држављани Републике Србије,

3. Наставник српског језика и
књижевности

са 50% норме

са 61,10% норме
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Наука и образовање

УСЛОВИ: За домара: одговарајуће образовање
на основу Уредбе о Каталогу радних места у
јавним службама и другим организацијама у
јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 81
од 31. августа 2017, 6 од 23. јануара 2018, 43
од 6. јуна 2018), и то: средње образовање и
на основу члана 22. Правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака у Гимназији и економској школи „Светозар
Милетић” из Србобрана, има III степен стручне спреме - столарске, машинске, браварске
или водоинсталатерске струке; IV степен стручне спреме - столарске, машинске, браварске
или водоинсталатерске струке; да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доставља
се пре закључивања уговора о раду); да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међинародним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Услови за пријем у радни однос шефа рачуноводства: одговарајуће образовање на основу
Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору(„Службени гласник РС”, бр. 81 од 31. августа
2017, 6 од 23. јануара 2018, 43 од 6. јуна 2018),
и то: високо образовање: на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на студијама у трајању до
три године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; и
на основу члана 21. Правилника о организацији
и систематизацији послова и радних задатака у
Гимназији и економској школи „Светозар Милетић” из Србобрана, има академски назив мастер
са назнаком звања другог степена дипломских
академских студија из области економије или
дипломирани економиста који је стекао високо
образовање на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, као и са лицем које има
високо образовање на студијама првог степена (основне академске односно струковне студије), у трајању од три године или вишим образовањем, економског смера; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (доставља се пре закључивања уговора о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има
држављанство Републике Србије 5. зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Услови за пријем у радни однос наставника српског језика и књижевности: одговарајуће образовање на основу члана 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
Бесплатна публикација о запошљавању

РС” број: 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019
и 6/2020), и то: 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 одговрајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 1)
подтачка (2) овог члана мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. И на основу члана 2. става 1.
тачка 1. 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) и то: (1) професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски 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 српске књижевности; (5) професор српскохрватског језика 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 књижевности и језика; (10) професор српске књижевности 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 српског језика са јужнословенским језицима; (15) мастер професор језика и књижевности
(студијски програми: Српски језик; Српски језик
и књижевност; Српска књижевност; Српска
књижевност и језик; Српска књижевност и језик
са општом књижевношћу; Српска филологија:
српски језик и лингвистика; Српска филологија:
српски језик и књижевност; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна
књижевност; Компаративна књижевност са теоријом књижевности); (16) мастер филолог (студијски програми: Српски језик; Српски језик и
књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик
са општом књижевношћу; Српска филологија:
српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна
књижевност); (17) мастер професор књижевности и језика (србиста); (18) мастер професор књижевности и језика - компаратиста;(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 књижевност; Српска
књижевност и језик; Српска књижевност и језик
са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика.и члана 2.
став 1. тачка 1. Правилника о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016,
2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019) и то: (1) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски 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 српскохрватског
језика са јужнословенским језицима; (5) професор југословенске књижевности и српског језика; (6) професор југословенске књижевности са
страним језиком; (7) професор српског језика
и књижевности; (8) професор српске књижевности и језика; (9) професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; (10)
дипломирани филолог за књижевност и српски
језик; (11) дипломирани филолог за српски
језик и књижевност; (12) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; (13) мастер професор језика и књижевности
(студијски програми: Српски језик; Српски
језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и
језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Српска филологија: српски језик и књижевност; Филологија,
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност; Компаративна књижевност
са теоријом књижевности); (14) мастер филолог (студијски програми: Српски језик; Српски
језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и
језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија,
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); (15) мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла академско
звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским
програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и
језик са компаратистиком; Српска филологија:
српски језик и књижевност; Србистика. 2. има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима. (доставља се пре
закључивања уговора о раду); 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 других добара заштићених
међинародним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије;
5. зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријемни
формулар (са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја), приложе
следеће доказе: 1. потписана биографија кандидата; 2. оригинал или оверена копија дипломе; 3. оригинал или оверена копија уверења о
некажњавању из казнене евиденције МУП-а;
4. оригинал или оверена копија уверења о
држављанству РС (не старије од шест месеци);
5. оригинал или оверена копија извода из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); 6. оверена копија доказа о знању српског
језика (уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику); 7. копија личне карте; 8. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
(прибавља се пре закључења уговора о раду).
Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови”, на
адресу: Гимназија и економска школа „Светозар Милетић”, 21480 Србобран, Трг професора
Миливоја Туторова 4 или непосредно у школи,
радним даном од 09.00 до 12.00 сати. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у
разматрање.
17.06.2020. | Број 886 |
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ОШ „МАРИЈА ТРАНДАФИЛ”
21203 Ветерник, Паунова 14

Наставник предметне наставе
- географија

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање
из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број
88/2017, 27/208 - др. закони, 10/2019 и 06/2020)
и Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019);
2) да кандидат психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за лице није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) држављанство Републике Србије; 5) знање
српског језика и језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из става 1) тачке 1), 3), 4), 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ из става 1
тачка 2) прибавља се пре закључења уговора о
раду. Документа која се достављају уз пријаву
за конкурс: пријавни формулар, одштампан
и попуњен (налази се на званичној интернте
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја); биографија (CV); препис или
оверену фотокопију дипломе о одговарајућем
образовању; доказ о држављанству Републике
Србије, оригинал или оверена фотокопија (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених, оригинал или оверена фотокопија;
оверена фотокопија доказа о знању српског
језика и језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на тим језицима); доказ из
казнене евиденције МУП-а о неосуђиваности.
Кандидати који испуњавају услове за пријем у
радни однос и уђу у ужи избор биће упућени на
претходну психолошку процену за рад са децом
и ученицима у НСЗ. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Пријаве се достављају на адресу:
ОШ „Марија Трандафил” Ветерник, Паунова14,
са назнаком „За конкурс”. Ближа обавештења
могу се добити у секретаријату школе на телефон бр. 021/820-940.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

Нови Сад, Булевар деспота Стефана 8

Оглас објављен у публикацији „Послови”
03.06.2020. године, поништава се у целости.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
Нови Сад, Булевар деспота Стефана 8

Наставник математике
Наставник разредне наставе
у продуженом боравку
2 извршиоца
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Наставник технике и технологије
(техн. и инф. образовања)

1 извршилац са 50% радног времена
и 1 извршилац са 30% радног времена
2 извршиоца

Наставник физичког васпитања
са 70% радног времена

Наставник грађанског васпитања
са 50% радног времена
2 извршиоца

Кувар
Сервирка
Чистачица

5 извршилаца
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање:
За наставника основне школе: да кандидат има одговарајуће високо образовање,
члан 140 став 1, 2 Закона о основама система
образовања и васпитања на студијама другог
степена (мастер академске, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије и
то студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета), (1) 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 четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. год.
За наставника разредне наставе: члан 2.
став 1. Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016. 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019).
За наставника грађанског васпитања: члан
2. тачка 1. Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној
школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2017).
За наставника математике: члан 3. тачка
9. Правилника остепену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 1072016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019). За
радна места сервирка, кувар и чистачица, кандидат мора да испуњава услове прописане Правилником о организацији и систематизацији
послова у ОШ „Жарко Зрењанин” бр. 192 од
12.03.2020.
За сервирку: средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању и
положен курс за сервирку, а изузетно - основно
образовање и радно искуство од 1 године стечено на тим пословима до дана ступања на снагу Уредбе или основно образовање и положен
курс за сервирку.

Кандидати за сва радна места треба и:
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 месеца,
као и кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примања или давања мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом утврђено дискриминаторно понашање,
4. да знају српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, 5. да имају
држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидати
су дужни да приложе следећу документацију:
пријавни формулар, биографију, оригинал или
оверену фотокопију дипломе/ уверења о стеченом одговарајућем образовању, уверење /
потврду из надлежне службе МУП-а да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примања или давања мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу
са законом утврђено дискриминаторно понашање, не старије од 6 месеци; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима - лекарско уверење које
издаје надлежна здравствена установа - доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; доказ о познавању српског језика
и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад, кандидат доставља само, уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику и као доказ доставља оригилан/оверену фотокопију уверења/потврде одговарајуће
високошколске установе о положеном испиту из
српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе, оригинал/
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених - на прописаном обрасцу са холограмом, уверење о држављанству - оригинал или
оверена фотокопија - не старија од 6 месеци,
фотокопију личне карте. Кандидати подносе пријаву са доказима о испуњавању услова
у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава
на конкурс за ________ (навести радно место
на које се конкурише)”, на адресу: ОШ „Жарко Зрењанин”, Нови Сад, Булевар деспота Стефана 8. Рок за подношење пријава кандидата
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у
листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће узети у разматрање. Кандидати
имају право увида у конкурсну документацију
која се налази у секретаријату школе.

БАЛЕТСКА ШКОЛА У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Јеврејска 7

Корепетитор

За кувара: средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, куварског смера.

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, породиљско
одсуство и одсуство са рада ради
неге детета

За чистачицу: потребно је да кандидат
испуњава следеће услове: завршена основна
школа.

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које, поред општих услова предвиђених
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005,
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61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), испуњава и посебне услове
прописане одредбом чл. 139 став 1. Закона о
основама система образовања и васпитања и
то да: 1. има одговарајуће образовање: високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године, у складу са
одредбом члана 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и врсту стручне спреме прописану Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање („Службени гласник
РС - Просветни гласник” бр. 16/2015, 11/2016,
2/2017 и 9/2019) и то: дипломирани музичар
пијаниста; дипломирани музичар чембалиста;
дипломирани музичар оргуљаш; дипломирани
музичар педагог; дипломирани музички педагог; дипломирани композитор; мастер музички
уметник, професионални статус - клавириста,
оргуљаш или чембалиста; мастер теоретичар
уметности, професионални статус - музички
педагог; мастер композитор; 2. има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има
држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз својеручно потписану
пријаву са биографијом доставити: попуњен
и одштампан пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС; доказ о одговарајућем образовању (диплому); доказ о неосуђиваности за кривична дела наведена под тач.
3. овог конкурса (уверење из казнене евиденције МУП-а РС и уверење надлежног суда које
није старије од 6 месеци); доказ о држављанству (уверење које није старије од 6 месеци);
доказ о знању српског језика и језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад (доказ је
приложена диплома о стеченом образовању на
српском језику, али уколико је диплома стечена на другом језику, доказ је јавна исправа о
средњем или вишем образовању на српском
језику или доказ да је положен испит о знању
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе); извод МК рођених (са
холограмом) и фотокопију личне карте. Докази
о испуњености услова под редним бројем 1, 3-5
овог конкурса саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под редним бројем 2 (лекарско
уверење) кандидат прилаже пре закључења
уговора о раду. У пријави обавезно навести контакт телефон. Докази који се прилажу
морају бити у оригиналу или оверени преписи/
Бесплатна публикација о запошљавању

фотокопије. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Информације о конкурсу се могу добити од секретара школе путем
телефона: 021/529-225. Пријаве са доказима о
испуњености услова конкурса доставити непосредно или путем поште на адресу: Балетска
школа у Новом Саду, 21000 Нови Сад, Јеврејска
7, са назнаком „Пријава на конкурс”.

БАЛЕТСКА ШКОЛА У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Јеврејска 7

1. Наставник играчких предмета
у балетској школи, предмет
Класичан балет
5 извршилаца

2. Наставник играчких предмета
у балетској школи, предмет
Савремена игра

1 извршилац са 100% радног времена
и 1 извршилац са 90% радног времена
2 извршиоца

3. Наставник предметне
наставе, предмет
Етнологија, Етномузикологија
и Традиционално певање
4. Корепетитор
5. Корепетитор

у издвојеном одељењу школе у Кикинди
2 извршиоца

6. Штимер музичких инструмената
(клавирштимер)
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које, поред општих услова предвиђених
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично
тумачење), испуњава и посебне услове прописане одредбом чл. 139 став 1. Закона о основама система образовања и васпитања и то да: 1.
има одговарајуће образовање:
1. Наставник играчких предмета у балетској школи - предмет: Класичан балет високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године, у складу са
одредбом члана 140 Закона о основама система
образовања и васпитања; послове наставника
играчких предмета у балетској школи може да
обавља лице које има најмање средње балетско
образовање и 10 година играчке праксе, односно педагошког рада у складу са одредбом члана
141. ст. 5. Закона о основама система образовања и васпитања; врсту стручне спреме прописану Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној балетској школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”
бр. 11/2012 и 18/2013) и то: балетски играч,
играч класичног балета, мастер педагог, са
завршеном средњом балетском школом, обра-

зовни профил играч класичног балета, мастер
драмски и аудивизуелни уметник, са завршеном
средњом балетском школом, образовни профил
играч класичног балета, мастер менаџер, са
завршеном средњом балетском школом, образовни 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 балетском школом, образовни профил играч класичног 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.
2. Наставник играчких предмета у балетској школи - предмет Савремена игра:
високо образовање стечено: 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године, у складу са
одредбом члана 140 Закона о основама система
образовања и васпитања; послове наставника
играчких предмета у балетској школи може да
обавља лице које има најмање средње балетско образовање и 10 година играчке праксе,
односно педагошког рада у складу са одредбом
члана 141. ст. 5. Закона о основама система
образовања и васпитања; врсту стручне спреме прописану Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање („Службени гласник
РС - Просветни гласник” бр. 16/2015, 11/2016,
2/2017 и 9/2019) и то: 1) дипломирани педагог; 2) дипломирани глумац; 3) дипломирани менаџер у уметности; 4) мастер педагог;
5) мастер драмски и аудивизуелни уметник;
6) мастер менаџер; 7) мастер културолог; 8)
мастер професор физичког васпитања и спорта; 9) мастер професор физичког васпитања и
кинезитерапије; 10) специјалиста организатор
спортске рекреације; 11) специјалиста тренер.
Лице из подтач. (1) - (11) ове тачке треба да
има средње балетско образовање, образовни
профил - играч савремене игре.
3. Наставник предметне наставе - предмет: Етнологија, Етномузикологија и Традиционално певање високо образовање
стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, у складу са одредбом члана
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140 Закона о основама система образовања и
васпитања; врсту стручне спреме прописану
Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним и уметничким школама у
подручју рада Култура, уметност и јавно информисање („Службени гласник РС - Просветни
гласник” бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017 и 9/2019)
и то: Етнологија: 1) дипломирани ентолог; 2)
мастер теоретичар уметности, професионални
статус - музиколог, етномузиколог или музички
педагог; 3) мастер филозоф - етнолог. Етномузикологија: 1) дипломирани етномузиколог; 2)
мастер теоретичар уметности, професионални
статус - етномузиколог, музиколог или музички
педагог. Традиционално певање: 1) дипломирани етномузиколог; 2) дипломирани музички
педагог; 3) дипломирани музичар - педагог; 4)
дипломирани композитор; 5) професор солфеђа
и музичке културе; 6) професор музичке културе; 7) мастер теоретичар уметности, професионални статус - етномузиколог са претходно
завршеном средњом музичком школом, одсек
за српско традиционално певање и свирање,
образовни профил музички извођач традиционалног певања и традиционално певање и свирање као обавезни или изборни предмет на студијама; 8) мастер музички уметник; 9) мастер
композитор. Лице из подтач. (7)-(9) ове тачке
треба да има завршену средњу музичку школу,
одсек за српско традиционално певање и свирање, образовни профил музички извођач традиционалног певања и традиционално певање
и свирање као обавезни или изборни предмет
на студијама.
4. Корепетитор: високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, у складу са одредбом члана 140 Закона
о основама система образовања и васпитања;
врсту стручне спреме прописану Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним и уметничким школама у подручју
рада Култура, уметност и јавно информисање
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”
бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017 и 9/2019) и то:
дипломирани музичар пијаниста; дипломирани музичар чембалиста; дипломирани музичар оргуљаш; дипломирани музичар педагог;
дипломирани музички педагог; дипломирани
композитор; мастер музички уметник, професионални статус - клавириста, оргуљаш или
чембалиста; мастер теоретичар уметности, професионални статус - музички педагог; мастер
композитор;
5. Корепетитор у издвојеном одељењу
школе у Кикинди: високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно струч-
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не 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, у складу са одредбом члана 140 Закона
о основама система образовања и васпитања;
врсту стручне спреме прописану Правилником
о степену и врсти образовања наставника у
основној балетској школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012 и
18/2013) и то: дипломирани музичар пијаниста,
дипломирани музичар чембалиста, дипломирани музичар оргуљаш, дипломирани музичар
педагог, дипломирани музички педагог, мастер музички уметник, професионални статус:
клавириста, оргуљаш или чембалиста, мастер
теоретичар уметности, професионални статус
музички педагог, мастер композитор, професор
солфеђа и музичке културе.
6. Штимер музичких инструмената (клавирштимер): врсту стручне спреме прописану
Правилником о организацији и систематизацији
послова и то: средња музичка школа.
Кандидати треба и да: 2. имају психичку,
физичку и здравствену 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 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. имају држављанство Републике Србије; 5. знају српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз
својеручно потписану пријаву са биографијом
доставити: попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС; доказ о одговарајућем образовању
(диплому); доказ о неосуђиваности за кривична дела наведена под тач. 3. овог конкурса
(уверење из казнене евиденције МУП-а РС и
уверење надлежног суда које није старије од
6 месеци); доказ о држављанству (уверење
које није старије од 6 месеци); доказ о знању
српског језика и језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад (доказ је приложена
диплома о стеченом образовању на српском
језику, али уколико је диплома стечена на другом језику, доказ је јавна исправа о средњем
или вишем образовању на српском језику или
доказ да је положен испит о знању српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе); извод МК рођених (са холограмом) и фотокопију личне карте. Докази о
испуњености услова под редним бројем 1, 3-5
овог конкурса саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под редним бројем 2 (лекарско
уверење) кандидат прилаже пре закључења
уговора о раду. У пријави обавезно навести контакт телефон. Докази који се прилажу
морају бити у оригиналу или оверени преписи/
фотокопије. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Информације о конкурсу се могу добити од секретара школе путем
телефона: 021/529-225. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити непосредно или путем поште на адресу:
Балетска школа у Новом Саду, 21000 Нови Сад,
Јеврејска 7, са назнаком „Пријава на конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА „ШАМУ МИХАЉ”

21226 Бачко Петрово Село, Др Имреа Киша 34

Наставник енглеског језика

у одељењима на мађарском наставном
језику, са 50% норме
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове
и то: предвиђене чланом 139, 140, 141 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 88/17, 27/2018 и 10/2019 - други закон и
6/2020) и Правилника 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). У радни однос у установи може да буде примљено лице које: поседује одговарајуће образовање: 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; 2) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Наведени услови се доказују приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада. Докази о испуњености услова под
тач. 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ под тачка 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду. Пријава на конкурс
се састоји од: 1) пријавни формулар (кандидат попуњава на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја) - одштампан; 2) кратка биографија; 3)
оверене фотокопије дипломе/уверење о школској спреми, 4) уверење о некажњавању лица оригинал (не старији од 6 месеци); 5) уверење
о држављанству (не старији од 6 месеци); 6)
извод из матичне књиге рођених - на прописаном обрасцу са холограмом; 7) доказ о знању
српског језика и језика на којем се изводи образовно -васпитни рад (знање мађарског језика
је обавезно). 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 језика
се доказује дипломом, односно сведочанством
да је кандидат стекао средње, више или високо образовање на мађарском језику, или је
положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Кандидати
који су изабрани у ужи изор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за
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послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Одлуку о избору кандидата
донеће конкурсна комисија након добијања
резултата психолошке процене кандидата, у
року од 8 дана од дана обављеног разговора са
кандидатом. Неће се разматрати пријаве које
су неблаговремене, уз које нису приложени
докази који се траже конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који не испуњавају услове у
погледу образовања, врсте и степена стручне
спреме. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде података
у конкурсном поступку, у складу са Законом о
заштити података о личности („Сл. гласник РС”,
бр. 87/18). Пријаве доставити на адресу: ОШ
„Шаму Михаљ”, Др Имреа Киша 34, 21226 Бачко
Петрово Село, са назнаком радног места на који
се кандидат пријављује: „За конкурс - Наставник енглеског језика у одељењима на мађарском наставном језику”. Рок за пријаву је 10 дана
од дана објављивања огласа у недељном листу
„Послови”. Ближе информације могу се добити
на телефон 021/6903-039.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

1. Наставник у звању доцента
за ужу научну област Рачунарска
техника и рачунарске комуникације
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 искуства на високошколској установи, као и услови
прописани чланом 74. Закона о високом образовању, чланом 143. Статута Универзитета у
Новом Саду и чланом 14. Правилника о ближим
минималним условима за избор наставника на
Универзитету у Новом Саду.

2. Наставник у звању доцента
за ужу научну област Управљање
ризиком од катастрофалних
догађаја и пожара
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни степен доктора наука, односно
одбрањена докторска дисертација из области
грађевинско инжењерство или архитектура (ТТ)
или инжењерство заштите животне средине и
заштите на раду или управљање ризиком од
катастрофалних догађаја и пожара, да је претходне степене студија завршио са просечном
оценом најмање осам (8), односно да има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, као и услови прописани
чланом 74. Закона о високом образовању, чланом 143. Статута Универзитета у Новом Саду и
чланом 14. Правилника о ближим минималним
условима за избор наставника на Универзитету
у Новом Саду.

3. Наставник у звању доцента из
поља уметности за ужу уметничку
област: Сценска архитектура,
техника и дизајн-сценски дизајн
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
одбрањена докторска дисертација из области:
архитектура (уметност) или сценски дизајн или
сценска архитектура и дизајн или завшене мастер академске студије из области архитектура (уметност) или сценски дизајн или сценска
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архитектура и дизајн и призната уметничка остварења, да је претходне степене студија завршио са просечном оценом најмање осам (8),
односно да има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, као и
услови прописани чланом 74. Закона о високом
образовању, чланом 143. Статута Универзитета
у Новом Саду и чланом 14. Правилника о ближим минималним условима за избор наставника
на Универзитету у Новом Саду.

4. Наставник у звању доцента
или ванредног професора за ужу
научну област: Моторна возила
и мотори СУС
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни степен доктора наука, односно
одбрањена докторска дисертација из области
машинско инжењерство, да је претходне степене студија завршио са просечном оценом
најмање осам (8), односно да има најмање три
године педагошког искуства на високошколској
установи, као и услови прописани чланом 74.
Закона о високом образовању, чланом 143. Статута Универзитета у Новом Саду и чланом 14.
Правилника о ближим минималним условима
за избор наставника на Универзитету у Новом
Саду.

5. Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Теоријска и примењена
физика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни степен доктора наука, односно
одбрањена докторска дисертација из области
примењена физика или физичке науке, да је
претходне степене студија завршио са просечном оценом најмање осам (8), односно да има
најмање три године педагошког искуства на
високошколској установи, као и услови прописани чланом 74. Закона о високом образовању,
чланом 143. Статута Универзитета у Новом
Саду и чланом 14. Правилника о ближим минималним условима за избор наставника на Универзитету у Новом Саду.

6. Сарадник у звању асистента
за ужу научну област Теорије и
интерпретације геометријског
простора у архитектури и урбанизму
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије
из области архитектура (ТТ) и студент је докторских студија који је сваки од претходних
степена студија завршио са просечном оценом
најмање 8 (осам) или завршене магистарске
студије из области архитектура (ТТ) по законима пре доношења Закона о високом образовању
и има прихваћену тему докторске дисертације,
као и услови прописани чланом 84. Закона о
високом образовању, чланом 156. Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 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 заснивање радног односа и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже области и датум
објављивања конкурса); 2. краћу биографију
са библиографијом (списак радова); 3. оверене фотокопије диплома и додатака дипломама
са свих нивоима студија (за дипломе стечене
у иностранству потребно је приложити доказ
о признавању стране високошколске испра-

ве); 4. фотокопирану или очитану личну карту; 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, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи; 7. фотокопије објављених научних, односно стручних
радова у научним часописима, зборницима или
саопштених на међународним или домаћим
научним скуповима, односно признатих уметничких остварења, оригиналних стручних остварења (пројеката, студија, патената, оригиналних метода и сл.). објављених уџбеника,
монографија, практикума или збирки задатака, 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 специјалистичким, мастер и докоторским академским студијама. 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 докторске дисертације, односно докторског умнетничког пројекта. За избор у звање: доцента,
доцента или ванредног професора, приложити и: 1. попуњен електронски образац: Реферат комисије о кандидатима за избор у звање
наставника - UNS_Obrazac_izbori_kandidat_
v1.4.pdf. Сајту Универзитета у Новом Саду:
https: //www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje. Кандидат
исти треба да пошаље на имејл: 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 одлуке, решења, потврде и сл. За чланство у
удружењима, одборима, органима управљања и
сл., неопходно је доставити потврду надлежних
институција или навести линк са сајта институције на ком се јасно види кандидатово учешће
у раду. За чланство у комисијама за изборе у
звања, неопходно је доставити решење о именовању комисије. За учешће у програмским и
организационим одборима скупова, неопходно је доставити потврду о учешћу или навести
линк са сајта институције на ком се јасно види
кандидатово учешће у раду. Ако је научни рад
који представља услов за избор у звање наставника у штампи, неопходно је да аутор приложи
потврду уредништва часописа са подацима о
називу чланка, ауторима и завршеном процесу
рецензирања. Пријаве слати на горе наведену
адресу за сваки конкурс за стицање звања и
заснивање радног односа, посебно. Комисија ће
разматрати само благовремене пријаве. Одлука
о избору у звање ступа на снагу почев од дана
ступања на снагу уговора о раду. Рок за пријаву
кандидата на конкурс је 8 (осам) дана од дана
објављивања.

ОШ „СВЕТИ САВА”
Бачка Паланка, Трг братства јединства 22

Наставник немачког језика

са непуним радним временом 77,78%
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовања у
складу са члановима 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020); да је
врста стручне спреме наставника немачког
језика у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника који изводе
образовно-васпитни рад из изборних предмета
17.06.2020. | Број 886 |
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у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016,
11/2016, 2/2017 и 11/2017); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са ученицима (уверење надлежне установе
тражиће се накнадно од изабраног кандидата,
пре закључења уговора); психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима на
захтев школе извршиће Национална служба
за запошљавање; поседовање држављанства
Републике Србије; да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: 1. попуњен пријавни формулар,
који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
2. биографију 3. оригинал или оверена фотокопија дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; 4. оригинал уверење из казнене евиденције о неосуђиваности (прибављено
од стране надележног органа МУП-а, не старије
од 6 месеци) 5.уверење о држављанству РС
(не старије од 6 месеци); 6. извод из МКР; 7.
фотокопију личне карте; 8. доказ о познавању
српског језика подноси само кандидат који није
стекао диплому на српском језику. Пријаве слати на адресу школе: Трг братства јединства
22, Бачка Паланка, са назнаком „За конкурс за
наставника немачког језика”. Ближе информације о конкурсу могу да се добију код секретара
школе путем броја телефона: 021/6045-893.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ”
26000 Панчево, ЛаваТолстоја 30
тел/факс: 013/344-998
e-mail: osdjurajaksicpa@gmail.com

Наставник математике

са 66,67% радног времена
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће високо образовање сходно члану 140. став 1-2. Закона о основама система образовања и васпитања
и Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да има држављанство Републике Србије; 5.
да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити:
диплому о одговарајућој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених, уверење о
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања - не старије од 6 месеци,
уверење о држављанству РС - не старије од 6
месеци и доказ о знању српског језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад, уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Уколико се подносе фотокопије
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докумената, исте морају бити оверене. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из
тачке 2 - о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом и ученицима,
лекарско уверење, подноси изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Претходну психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију о
испуњености услова за рад на наведеном радном месту, заједно са одштампаним пријавним
формуларом, достављају на адресу школе у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „БОРИСАВ ПЕТРОВ БРАЦА”

мене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Ближе информације о конкурсу се могу добити
на број телефона: 013/2345-071.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
26000 Панчево, Максима Горког 7

1) Наставник биологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1) високо образовање у складу са чл.
140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник Републике Србије” бр.
88/17, 27/18 др. Закон, 10/19 и 6/20) и Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Електротехника („Сл гласник - Просветни гласник”, бр.
8/15, 11/16, 2/17, 2/17, 8/17, 4/18 и 13/18).

2) Домар - мајстор одржавања

26000 Панчево, Жарка Зрењанина 179

УСЛОВИ: 1) средње образовање - најмање трогодишње, свих врста образовања.

Чистачица

3 извршиоца

Чистачица

са 55% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС” бр, 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
6/2020), односно да има стечено одговарајуће
образовање, завршену основну школу; да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: За наведено радно место кандидат уз
пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја треба да достави: 1.
кратку биографију, 2. доказ о одговарајућем
образовању (оригинал или оверена фотокопија сведочанства о завршеном основном образовању и васпитању). 3. доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
наведена у условима, које издаје надлежна
полицијска управа МУП-а (оригинал или оверена фотокопија), 4. извод из матичне књиге
рођених Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија), 5. уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија) 6. доказ о знању српског језика,
као језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (доставља се само уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику) 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 затвореној коверти, лично
или поштом на горе наведену адресу школе, са
назнаком: „За конкурсну комисију”. Неблаговре-

ОСТАЛО: за сва радна места: 2) да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најамање три месеца или за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће; за кривично дело
давања или примања 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 санкцију,
и да за њега није утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик. Уз пријаву приложити: попуњен пријавни формулар који се
налази на сајту Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, на адреси: http: //www.
mpn.gov.rs/njp-content/uploads/2015/FORMULAR
ZA-KONKURISANjE.doc (овај формулар је обавезан) и 1. краћу биографију са кретањем у
служби, 2. оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије или специјалаистичке академске студије), у складу са прописом који уређује
високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године
(за радна места под бројем 1), односно оверену
фотокопију дипломе о стеченом средњем образовању (за радно место под 2), 3. извод из казнене евиденције о неосуђиваности за кривична
дела из тачке 3 услова (за оба радна мета), 5.
доказ о адреси на којој станује кандидат (као
доказ овог услова кандидат може доставити
било који документ издат од надлежног органа)
(за оба радна места), 6. доказ о знању српског
језика (ако кандидат прилаже диплому о завршеном школовању на српском језику не треба
да доставља додатне доказе за овај услов) (за
оба радна места). Кандидати који буду изабрани, пре закључења уговора о раду дужни су да
доставе уверење о здравственој способности за
рад са децом и ученицима. Кандидати који уђу у
ужи избор биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса у листу”Послови”.
Пријаву са неопходном документацијом слати на
адресу: Панчево, Максима Горког 7. Информације на телефон: 013/2352-615.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

26204 Опово, Братства јединства 14

Наставник математике
3 извршиоца

Наставник енглеског језика
Наставник физике
Послови чистачице
2 извршиоцa

Послови сервирке
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 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),
кандидати треба да испуњавају и посебне услове утврђене у чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др Закон,
10/2019 - аутентично тумачење и 6/2020) и
то: за радна неста наставника, кандидати треба да имају одговарајуће образовање у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018 и 11/2019).
а) За радно место наставник математике:
професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску
математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и и информатику, дипломирани математичар - информатичар, дипломирани математичар за математику економије,
професор информатике - математике, професор
матеметике и рачунарства, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичарпримењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним
предметом Основи геометрије), дипломирани
информатичар, мастер математичар, мастер
професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и
математике, мастер професор информатике и
математике, дипломирани професор математике - мастер, дипломирани математичар - мастер,
дипломирани инжењер математике - мастер
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар -теоријска
математика, дипломирани инжињер математике (са изборним предметом Основи геометрије),
професор хемије - математика, професор географије-математика, професор биологије математика, професор математике - теоријско
усмерење, професор математике - теоријски
смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар- механичар,
мастер професор предметне наставе. Лица која
су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани - мастер треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењење
математике (са положеним испитом из предмета
геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно
математике и информатике.
б) За радно место наставник енглеског
језика: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, дипломирани професор енглеског језика и књижевности, мастер филолог(студијски програм или
главни премет/профил енглески језик), мастер
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професор језика и књижевности (студијски
програм или главни предмет/профил енглески
језик), дипломирани филолог англиста - мастер, мастер професор језика и књижевности
(студијски програм Језик, књижевност и култира), мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет).
в) За радно место наставник физике: професор физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије, дипломирани педагог
за физику и хемију, професор физике и основи технике, дипломирани педагог за физику и
основи технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани
физичар за примењену физику и информатику,
професор физике и хемије за основну школу,
професор физике и осонва технике за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику, професор физике за средњу школу,
дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор физике и основа
технике за основну школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за
теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и општетхничко
образовање ОТО, дипломирани астроном, смер
астрофизика, професор физике- информатике, дипломирани физичар -медицинска фзика, дипломирани професор физике - мастер,
дипломирани физичар-мастер, мастер физичар, мастер професор физике, мастер професор физике и хемије, мастер професор физике
и информатике, дипломирани физичар - мастер
физике- метеорологије, дипломирани физичар - мастер физике- астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске физике,
дипломирани физике - хемије, мастер, дипломирани професор физике - информатике, мастер, дипломирани физичар, професор физике
- мастер, дипломирани физичар -теоријска и
експериментална физика-мастер, дипломирани физичар -примењена и компјутерска физика- мастер, дипломирани физичар- примењена
физика и информатика- мастер, дипломирани
физичар- професор физике и основа технике
за основну школу-мастер, дипломирани физичар- професор физике и хемије за основну
школу-мастер, мастер професор математике и
физике, мастер професор информатике и физике, дипломирани физичар -информатичар, мастер професор предметне наставе, Лица која су
стекла академско звање мастер морају имати
претходно завршене основне академске студије
на студијским програмима из области физике.
За радно место чистачице: кандидат треба
да има завршену основну школу.
За радно место сервирке: кандидат треба да
достави доказ о стеченој стручној оспособљености за послове сервирке.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван за кривична дела у
складу са чланом 139 став 1. тачка 3. Закона
о основама система образовања и васпитања
(да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела за која је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићени међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега

није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад (српски
језик). Услов да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење) доказује се
приликом пријема у радни однос и проверава
се у току рада. Докази о испуњености услова
о неосуђиваности и држављанству саставни су
део пријаве на конкурс. Уз пријаву за сва радна
места кандидати подносе: 1. оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, 2. уверење о
држављанству РС са холограмом, 3. доказ да
су стекли образовање на српском језику или
положили испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе (диплома издата на српском језику која је приложена као доказ под тачком 1. сматра се доказом
о знању српског језика); 4. извод из матичне
књиге рођених са холограмом и 5. фотокопију
личне карте. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и потребну документацију, заједно са
кратком биографијом, адресом и одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: Основна школа „Доситеј Обрадовић” Опово, Братства јединства 14 (За конкурс
са назнаком радног места), у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „МОША ПИЈАДЕ”
26233 Иваново, 29. новембра 56-58

Наставник физичког
и здравственог васпитања
са 60% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом 140 став 1, тачке 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 степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016) и то: да
кандидат има одговарајуће високо образовање, 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарнестудије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
17.06.2020. | Број 886 |

105

Наука и образовање

правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије и зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са
кратком биографијом, приложити: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); доказ да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (не старији од шест месеци); доказ
о знању српског језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ
доставља кандидат само уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику); доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду). Напомена:
у складу са чл. 154 и 155 Закона о основама
система и образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019 и 06/2020), кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног
органа, неће се разматрати. Пријаве на конкурс
доставити лично или поштом на адресу школе:
ОШ „Моша Пијаде”, 29. новембра 56-58, 26233
Иваново, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса, с назнаком „За конкурс”.

Наставник математике

са 88,89% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом 140 став 1, тачка 1. и 2. и чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 06/2020, даље
Закон), као и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних 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 академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарнестудије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2)
високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10.09.2005. године; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
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децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са
кратком биографијом, приложити: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); доказ да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (не старији од шест месеци); доказ
о знању српског језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ
доставља кандидат само уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику); доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду). Напомена:
у складу са чланом 154. и 155. Закона о основама система и образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019 и 06/2020), кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног
органа, неће се разматрати. Пријаве на конкурс
доставити лично или поштом на адресу школе:
ОШ „Моша Пијаде”, 29. новембра 56-58, 26233
Иваново, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса, с назнаком „За конкурс”.

ОШ „СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ
26000 Панчево, Браће Јовановића 75

Наставник предметне наставе
- математика
са 55,56% радног времена

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање: одговарајуће високо образовање прописано је чланом 140 став 1 тачка 1) и 2) („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 студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, ултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 09. 2005. године; Кандидат мора
да има образовање у складу са чланом 3. тачка
9. Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи и то: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за
теоријску математику и примене, дипломирани
математичар за рачунарство и информатику,
дипломирани математичар - информатичар,
професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије,
професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани
математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор
математике и информатике, мастер професор
физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор
математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи
геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар
- теоријска математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи
геометрије), професор хемије - математике,
професор географије - математике, професор
физике - математике, професор биологије математике, професор математике - теоријско
усмерење, професор математике - теоријски
смер, дипломирани математичар и информатичар; дипломирани математичар - механичар;
мастер професор предметне наставе. Лица која
су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене
математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно
математике и информатике; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полнеслободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да
има држављанство Републике Србије; 5. да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: У складу са чланом 154 кандидати
попуњавају пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете,
наке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Сваки кан-
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дидат који учествује на конкурсу дужан је да
достави: 1. попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2. потписану
пријаву на конкурс са кратком биографијом; 3.
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; 4. уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија не старије од шест месеци); 5. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 6. доказ о неосуђиваности - 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 кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто се сматра да
они познају језиик на којем се изводи образовано-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 оригиналу или овереној фотокопији. Конкурс спроводи конкурсна комисија, коју именује
директор школе. Кандидати који буду иизабрани у ужи избор, биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања, о чему ће учесници конкурса
бити обавештени на бројеве телефона које су
навели у својим пријавама. 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 дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови”,
са назнаком „За конкурс”.

ције, професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор
физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије,
професор физичког васпитања и спорта, мастер физичког васпитања и спорта. Кандидати су
дужни приложити: 1. доказ о поседовању одговарајуће стручне спреме (оверена фотокопија
дипломе, не старије од 6 месеци), 2. уверење о
неосуђиваности (СУП), 3. уверење да кандидат
није под истрагом (суд), 4. извод из матичне
књиге рођених, 5. уверење о држављанству или
фотокопија, не старије од 6 месеци, 6. доказ да
изабрани кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима - подноси се пре закључења уговора о
раду. Оверене фотокопије докумената не могу
бити старије од 6 месеци. Рок за пријављивање
је осам дана од дана објављивања конкурса у
листу „Послови”. Пријаве на конкурс слати на
адресу: Основна школа „Аксентије Максимовић”, Аксентија Максимовића 1, 26227 Долово
или донети лично у просторијама школе (код
секретара) од 08.00 до 13.00 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у
разматрање. Избор кандидата врши комисија,
коју формира директор школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ”

са 74% радног времена

26227 Долово, Аксентија Максимовића 1

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

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, прописаних Законом о раду,
кандидат треба да испуњава услове из члана
139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18др. Закон 10/19 и 6/20). У радни однос на радно
место референта за правне, кадровске и административне послове може да буде примљено
лице са средњим образовањем (економског,
правног или другог смера), прописано Правилником о организацији и систематизацији послова у школи.

Наставник физичког
и здравственог васпитања
са 50% норме

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, прописаних Законом о раду,
кандидат треба да испуњава услове из члана 139 и 140 Закона о раду и то: да има одговарајуће високо образовање у складу са чл.
140 Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у школи: професор физичког васпитања, професор физичке културе, дипломирани педагог физичке културе, професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком
спортске гране, професор физичког васпитања
- дипломирани организатор спортске рекреаБесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРОСЛАВ АНТИЋ - МИКА”
26000 Панчево, Душана Петровића Шанета 11

Наставник немачког језика
са 55,55% радног времена

Наставник физичког васпитања
са 85% радног времена

Домар

Сервирка

62% радног времена

Чистачица

2 извршиоца
УСЛОВИ за наставника немачког језика: завршене студије другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: 1. студије другог степена из научне односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета, 2. студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне односно стручне области
или области педагошких наука; лице из ове
тачке мора да има завршене студије првог степена из научне односно стручне области, за
одговарајући предмет односно групу предмета;
завршене основне студије у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, мастер
филолог (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик), мастер професор
језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет/профил немачки језик), мастер професор језика и књижевности (студијски
програм Језик, књижевност и култура), мастер
професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне односно
стручне области за одговарајући предмет).
УСЛОВИ за наставника физичког васпитања:
завршене студије другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,

специјалистичке академске студије), и то: 1.
студије другог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета, 2. студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне односно стручне
области или области педагошких наука; лице из
ове тачке, мора да има завршене студије првог
степена из научне односно стручне области,
за одговарајући предмет односно групу предмета; завршене основне студије у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; професор физичког васпитања, професор физичке културе, дипломирани
педагог физичке културе, професор физичког
васпитања - дипломирани тренер са назнаком
спортске гране, професор физичког васпитања
- дипломирани организатор спортске рекреације, професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор
физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије,
професор физичког васпитања и спорта, мастер
физичког васпитања и спорта, професор спорта и физичког васпитања, професор спорта и
физичке културе, мастер професор предметне
наставе (претходно завршене студије првог
степена из научне односно стручне области за
одговарајући предмет).
УСЛОВИ за домара: средње образовање:
електро, столарске, водоинсталатерске или
пољопривредне струке.
УСЛОВИ за сервирку: средње образовање:
куварске, угоститељске, економске или
пољопривредне струке.
УСЛОВИ за чистачицу: основно образовање.
ОСТАЛО: У радни однос у школи може да буде
примљено лице које има: одговарајуће образовање; психичку физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик, на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс доставити: диплому
односно уверење одговарајуће врсте и степена
образовања (оверена фотокопија), уверење о
држављанству Републике Србије, не старије од
6 месеци, оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених - на новом обрасцу (оверена
фотокопија), доказ о знању српског језика као
језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад (признаје се диплома, односно уверење
одговарајуће врсте и степена образовања),
уверење МУП-а да кандидат није осуђиван за
кривична дела наведена у тексту овог конкурса - оригинал 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 послове запошљавања - доказ о испуњености овог услова прибавља школа. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
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доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи на адресу: Основна школа
„Мирослав Антић - Мика” Панчево, Душана Петровића Шанета 11, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и/или неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „23. МАЈ”
26000 Панчево, Браће Јовановића 89

Наставник групе стручних предмета
прехрамбене струке
3 извршиоца

Наставник групе стручних предмета
хемијско-технолошке струке
4 извршиоца

Наставник групе стручних предмета
хемијско-технолошке струке
са 73% радног времена

Наставник групе стручних предмета
грађевинске струке
2 извршиоца

Наставник групе стручних предмета
геодетске струке
Наставник хемије
Помоћни наставник лаборант
УСЛОВИ: Поред општих услова о заснивању
радних односа предвиђених Законом о раду,
кандидат треба да испуњава услове за заснивање радног односа предвиђене чланом 139 и
140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник”, 88/17, 27/18, 10/19 и
6/20), посебне услове у погледу стручне спреме за радна места предвиђена Правилником о
врсти стручне спреме наставника, помоћних
наставника и стручних сарадника у стручним
школама и то:
За радно место 1: Правилник о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада Пољопривреда, производња и
прерада хране („Сл. гласник - Просветни гласник” бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017, 13/2018 и
2/2020).
За радно место 2: Правилник о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада Хемија, неметали и графичарство („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр,
21/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018, 18/2018 и
7/2019).
За радно место 3: Правилник о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада Геодезија и грађевинарство („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр 16/2015,
10/19 и 2/20).
За радно место 4: Правилник о степену и врсти
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју
рада Геодезија и грађевинарство („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр 16/2015, 10/2019
и 2/2020).
За радно место 5: Правилник о степену и врсти
образовања наставника, помоћних наставника
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и стручних сарадника у подручју рада Хемија,
неметали и графичарство („Сл. гласник РС Просветни гласник” 21/2015, 11/2016, 2/2017,
13/2018, 18/2018 и 7/2019) и Правилника о
степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016,
13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019 и 2/2020).
За радно место 6: Правилник о степену и врсти
образовања наставника, помоћних наставника
и стручних сарадника у подручју рада Хемија,
неметали и графичарство („Сл. гласник РС Просветни гласник” 21/2015, 11/2016, 2/2017,
13/2018, 18/2018 и 7/2019).
ОСТАЛО: образовно-васпитни рад у школи могу
да обављају наставник и стручни сарадник који
су стекли одговарајуће високо образовање у
смислу члана 140 Закона о основама система
образовања и васпитања: (1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: 1. студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; 2. студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; (2) на основним студијама
у трајању од најмање 4 (четири) године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005; 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 (за радна места 1 - 5). За радно
место 6: средње стручно образовање, одговарајуће стручне спреме у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника,
помоћних наставника и стручних сарадника у
подручју рада Хемија, неметали и графичарство
(„Сл. гласник - Просветни гласник”, бр. 21/2015,
11/2016, 2/2017, 13/2018, 18/2018 и 7/2019); да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (за сва радна места); да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (за сва радна места);
да има држављанство Републике Србије (за
сва радна места); зна српски језик и језик на
коме остварује образовно васпитни рад (за
сва радна места). Наведени услови доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености
услова 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на
конкурс, а испуњеност услова 2 (доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима), кандидати достављају
пре закључивања уговора о раду. Кандидат
обавезно попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства
просвете - пријавни формулар и са одштампаним пријавним формуларом доставља исти уз
следећу документацију: кратку биографију са
кретањем у служби, диплому (уверење) о одговарајућем образовању (оригинал или оверену
фотокопију), уверење о држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6

месеци), уверење да кандидат није кажњаван
за горе наведена дела, које издаје надлежна полицијска управа (оригинал или оверену
фотокопију, не старију од 6 месеци); доказ о
знању српског језика (ако кандидат прилаже
диплому о завршеном школовању на српском
језику, не треба да доставља додатне доказе о
испуњености овог услова). У пријави на конкурс
кандидат је дужан да наведе тачну адресу. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује
директор и доноси решење у смислу члана 154
Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор у року прописаном чланом 154 Закона
о основама система образовања и васпитања
шаљу се на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања. Пријаву поднети у року од 8 (осам) дана од дана објављивања у листу „Послови”, лично у секретаријату школе (сваког радног дана од 8-14 часова),
или поштом на адресу: Техничка школа „23.
мај”, Браће Јовановића 89, 26000 Панчево, са
назнаком „За конкурс”. Ближе информације се
могу добити на телефон 013/318-977. Неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у
разматрање.

Наставник групе стручних предмета
грађевинске струке
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник математике

на одређено време преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова о заснивању
радних односа предвиђених Законом о раду,
кандидат треба да испуњава услове за заснивање радног односа предвиђене чланом 139 и
140 Законом о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник”, 88/17, 27/18, 10/19 и
6/20), посебне услове у погледу стручне спреме за радна места предвиђена Правилником о
врсти стручне спреме наставника, помоћних
наставника и стручних сарадника у стручним
школама и то:
За радно место 1: Правилник о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада Геодезија и грађевинарство („Сл.
гласник РС - Просветни гласник” бр. 16/2015,
10/19 и 2/20).
За радно место 2: Правилник о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама („Сл. гласник - Просветни
гласник” бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017,
13/2018, 7/2019 и 2/2020).
Образовно-васпитни рад у школи могу да
обављају наставник и стручни сарадник који
су стекли одговарајуће високо образовање у
смислу члана 140 Закона о основама система
образовања и васпитања: (1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: 1. студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; 2. студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; (2) на основним студијама
у трајању од најмање 4 (четири) године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. Лице из става 1 тачка 1,
подтачка 2 овог члана мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стру-
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чне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета (за радна места 1 и 2); да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима (за оба радна места); да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривично
дело за које изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на кривичну
санкцију и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (за оба
радна места); држављанство Републике Србије
(за оба радна места); да знају српски језик и
језик на коме остварује образовно-васпитни рад
(за оба радна места). Наведени услови доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Доказ о испуњености
услова 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на
конкурс, а испуњеност услова 2 (доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима), кандидати достављају
пре закључивања уговора о раду. Кандидат
обавезно попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства
просвете - пријавни формулар и са одштампаним пријавним формуларом доставља следећу
документацију: кратку биографију са кретањем
у служби, диплому (уверење) о одговарајућем
образовању (оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству РС (оригинал
или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци), уверење да кандидат није кажњаван за
горе наведена дела, које издаје надлежна полицијска управа (оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); доказ о знању
српског језика (ако кандидат прилаже диплому
о завршеном школовању на српском језику, не
треба да доставља додатне доказе о испуњености овог услова). У пријави на конкурс кандидат је дужан да наведе тачну адресу. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује
директор и доноси решење у смислу члана 154
Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор у року прописаном чланом 154 Закона
о основама система образовања и васпитања
шаљу се на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања. Пријаву поднети у року од 8 (осам) дана од дана објављивања у листу „Послови”, лично у секретаријату
школе (сваког радног дана од 8 до 14 часова)
или поштом на адресу: Техничка школа „23.
мај”, Браће Јовановића 89, 26000 Панчево, са
назнаком „За конкурс”. Ближе информације се
могу добити на телефон: 013/318-977. Неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати
у разматрање.
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УСЛОВИ: Кандидати за радна места под редним бројем 1, 2, 3 и 4 морају да испуњавају
услове за заснивање радног односа, у складу
са чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 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, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020), односно морају: 1. имати одговарајуће
образовање у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони
и 10/2019) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18, 11/2019 и 2/2020); 2. имати психичку, физичку и здраствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. морају поседовати
доказ о неосуђиваности, односно не смеју бити
осуђивани правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних 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 дискриминаторно понашање; 4.
имати држављанство Републике Србије; 5. знати српски језик или језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
Кандидати за радна места под редним бројем
5 морају испуњавати услове за заснивање радног односа, у складу са чланом 139, односно
морају: 1. имати одговарајуће образовање
(најмање завршена основна школа); 2. психичку, физичку и здравствену 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 одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање 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 дискриминаторно понашање; 4.
мати држављанство Републике Србије; 5. знати српски језик или језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс кандидат доставља:
пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја; биографију са личним подацима и контакт подацима;
доказ о одговарајућем образовању (оригинал
или оверену фотокопију дипломе); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија); уверење о држављанству Републике
Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или
оверену фотокопију); 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 родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних 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 дискриминатроско понашање (не старије од 6 месеци);
доказ о знању српског језика достављају само
кандидати који одговарајуће образовање нису
стекли на српском језику; лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима се доставља непосредно
пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране
директора школе. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у
радни однос у складу са чланом 139 закона о
основама система образовања и васпитања.
У поступку одлучивања о избору кандидата,
конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. Психолошку процену способности врши
надлежна служба за запошљавања 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 „Моша Пијаде”, Дебељача. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. У пријави за конкурс мора
бити назначено за које радно место се односи
пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће разматрати. Пријаве на конкурс се могу
достављати доставити лично или поштом на
адресу: Основна школа „Моша Пијаде”, Дебељача, Улица Серво Михаља 32, 26214 Дебељача,
са назнаком „За конкурс за пријем у радни
однос”. Контакт телефон: 013/665-448

ОШ „БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО”
26310 Алибунар

1. Наставник математике

на српском језику, за рад у матичној
школи у Алибунару и у издвојеном
одељењу у Селеушу
УСЛОВИ: У складу са чланом 140 став 1. и 2.
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број: 88/17,
27/18, 10/19 и 6/20) кандидат треба да има
одговарајуће образовање. Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи прописани
су степен и врста образовања за извођење
наставе и других облика образовно-васпитног
рада и то: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за
теоријску математику и примене, дипломирани
математичар за рачунарство и информатику,
дипломирани математичар - информатичар,
професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије,
професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани
математичар - примењена математика, - дипломирани математичар - математика финансија
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор
математике и информатике, мастер професор
физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор
математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи
геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар
- теоријска математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи
геометрије), професор хемије - математике,
професор географије - математике, професор
физике - математике, професор биологије 17.06.2020. | Број 886 |
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математике, професор математике - теоријско
усмерење, професор математике - теоријски
смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар - механичар,
мастер професор предметне наставе. Лица која
су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене
математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике.

2. Наставник математике

на српском језику, са 66,66% радног
времена, за рад у матичној школи
у Алибунару и у издвојеном одељењу
у Селеушу
УСЛОВИ: У складу са чланом 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број: 88/17,
27/18, 10/19 и 6/20), кандидат треба да има
одговарајуће образовање. Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи прописани
су степен и врста образовања за извођење
наставе и других облика образовно-васпитног
рада и то: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за
теоријску математику и примене, дипломирани
математичар за рачунарство и информатику,
дипломирани математичар - информатичар,
професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије,
професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани
математичар - примењена математика, - дипломирани математичар - математика финансија
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор
математике и информатике, мастер професор
физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор
математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи
геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар
- теоријска математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи
геометрије), професор хемије - математике,
професор географије - математике, професор
физике - математике, професор биологије математике, професор математике - теоријско
усмерење, професор математике - теоријски
смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар - механичар,
мастер професор предметне наставе. Лица која
су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене
математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике.

3. Наставник математике

на румунском језику, за рад у матичној
школи у Алибунару и у издвојеном
одељењу у Селеушу
УСЛОВИ: У складу са чланом 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17,
27/18, 10/19 и 6/20), кандидат треба да има
одговарајуће образовање. Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи прописани
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су степен и врста образовања за извођење
наставе и других облика образовно-васпитног
рада и то: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за
теоријску математику и примене, дипломирани
математичар за рачунарство и информатику,
дипломирани математичар - информатичар,
професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије,
професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани
математичар - примењена математика, - дипломирани математичар - математика финансија
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор
математике и информатике, мастер професор
физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор
математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи
геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар
- теоријска математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи
геометрије), професор хемије - математике,
професор географије - математике, професор
физике - математике, професор биологије математике, професор математике - теоријско
усмерење, професор математике - теоријски
смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар - механичар,
мастер професор предметне наставе. Лица која
су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене
математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике.

4. Наставник српског језика

са 72,22% радног времена, за рад
у издвојеном одељењу у Селеушу
УСЛОВИ: У складу са чланом 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17,
27/18, 10/19 и 6/20) кандидат треба да има
одговарајуће образовање. Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи прописани су степен и врста образовања за извођење наставе и
других облика образовно-васпитног рада и то:
професор српског језика и књижевности, професор српског језика и књижевности са општом
лингвистиком, професор српске књижевности и
језика, професор српске књижевности и језика
са општом књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске књижевности
са јужнословенским књижевностима, професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик,
професор српскохрватског језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са
јужнословенским језицима, професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима, професор српскохрватског
језика и југословенске књижевности за наставу
у школама у којима се образовно-васпитни рад
изводи на мађарском, односно русинском или
румунском језику, професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу ижевност, професор југословенске књижевности са
страним језиком, дипломирани филолог за књижевност и српски језик, дипломирани филолог
за српски језик и књижевност, професор срп-

ског језика и књижевности у одељењима за
националне мањине, професор српског језика
и српске књижевности, дипломирани компаратиста, мастер филолог (студијски програми:
српски језик и књижевност, српска књижевност и језик, српска књижевност и језик са
општом књижевношћу, српски језик, српска
књижевност, српска филологија (српски језик
и лингвистика), српска књижевност и језик са
компаратистиком), мастер професор језика и
књижевности (студијски програми: српски језик
и књижевност, српска књижевност и језик, српска књижевност и језик са општом књижевношћу, српски језик, српска књижевност, српска
филологија (српски језик и лингвистика), српска филологија (српски језик и књижевност),
филологија, модули: српски језик и српски језик
и компаративна књижевност, компаративна
књижевност са теоријом књижевности), професор српскохрватског језика и књижевности;
мастер филолог из области филолошких наука;
професор југословенске књижевности и српског језика мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет). Лица која су стекла академско
звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским
програмима српски језик и књижевност; српска
књижевност и језик; српска књижевност и језик
са компаратистиком; српска филологија: српски
језик и књижевност; србистика.

5. Наставник српског као
нематерњег језика

у настави на румунском језику,
са 88,88% радног времена, за рад
у матичној школи у Алибунару и
у издвојеном одељењу у Селеушу
УСЛОВИ: У складу са чланом 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број: 88/17,
27/18, 10/19 и 6/20) кандидат треба да има
одговарајуће образовање. Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи прописани су
степен и врста образовања за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада
и то: професор српског језика и књижевности у
одељењима за националне мањине, професор
српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама са мађарским,
русинским или румунским наставним језиком,
дипломирани филолог (србиста - српски језик и
лингвистика) - мастер, професор српског језика и књижевности, професор српског језика и
књижевности са општом лингвистиком, професор српске књижевности и језика, професор српске књижевности и језика са општом
књижевношћу, дипломирани филолог српског
језика са јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски
језик и југословенску књижевност, професор,
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор српскохрватског језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са
јужнословенским језицима, професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима, професор, односно дипломирани филолог за југословенске књижевности
и општу књижевност, професор југословенске
књижевности са страним језиком, дипломирани филолог за српски језик и књижевност,
дипломирани филолог за књижевност и српски језик. мастер филолог (студијски програми: српски језик и књижевност, српска књижевност и језик, српска књижевност и језик
са општом књижевношћу, српски језик, српска
књижевност, српска филологија (српски језик и
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лингвистика), силологија, модули: српски језик
и српски језик и компаративна књижевност),
мастер професор језика и књижевности (студијски програми: српски језик и књижевност,
српска књижевност и језик, српска књижевност
и језик са општом књижевношћу, српски језик,
српска књижевност, српска филологија (српски
језик и лингвистика), филологија, модули: српски језик и српски језик и компаративна књижевност), мастер професор предметне наставе
(претходно завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет). Лица која су стекла академско
звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским
програмима српски језик и књижевност; српска књижевност и језик; српска књижевност
и језик са компаратистиком; српска филологија: српски језик и књижевност; србистика.
Лица из подтач. 3) - 20) овог члана у обавези
су да положе испите из Методике с основама
глотодидактике, Методике наставе српског као
нематерњег језика, Методичке праксе и испит
из српског језика у контакту са мађарским/словачким језиком (за мађарску и словачку националну мањину) или Лингвистику у контакту
(Контактну лингвистику, Теорију језика у контакту) за остале националне мањине. Лица из
подтач. 3) - 20) овог члана треба да савладају
обуку за наставу српског као нематерњег језика у трајању од 20 сати у организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања
- Центар за професионални развој запослених
у образовању.
Општи услови за све кандидате: Сви кандидати треба да испуњавају следеће услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 27/2018
- др. закони и 6/2020) и то да: 1) имају одговарајуће образовање; 2) имају психичку, физичку
и здравствену 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
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њих 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
испуњености услова из става 1. тач. 1), 3), 4) и
5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс,
а из става 1. тачка 2) овог члана пре закључења
уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Кандидати су дужни да уз пријавни формулар са званичне интернет странице
на конкурс приложе: 1. оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2. извод из матичне књиге рођених - на
прописаном обрасцу са холограмом (оригинал
или фотокопију); 3. уверење о држављанству,
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену
фотокопију); 4. доказ о неосуђиваности (доказ/
уверење 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
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лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против 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 уверења из казнене евиденције МУП-а, не
старије од 6 месеци); 5. доказ о знању српског језика и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, односно румунског језика
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику и језику на коме
се остварује образовно-васпитни рад, односно
румунском језику) - као доказ се доставља
диплома о завршеном школовању на српском
језику - средње, више или високо или положен
испит из српског језика - уверење одговарајуће
високошколске установе да је лице положило
испит из српског језика са методиком оригинал
или оверена фотокопија и диплома о завршеном школовању на румунском језику - средње,
више или високо или положен испит из румунског језика - уверење одговарајуће високошколске установе да је лице положило испит
из румунског језика са методиком, оригинал
или оверена фотокопија. Напомена: лекарско
уверење о поседовању психичке, физичке и
здравствене способан за рад са децом и ученицима подноси се школи пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору
наставника комисија врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши
Националан служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Уколико је
већ извршена психолошка процена способности (у периоду од 6 месеци пре истека рока
за пријаву на овај конкурс), назначити у пријави кад је и где извршена процена. Након истека рока за достављање пријава није могуће
достављање доказа о испуњености услова.
Непотпуне и неблаговремене пријаве, пријаве
са приложеним, а не овереним фотокопијама,
као и пријаве оних кандидата који не испуњавају услове у погледу образовања, врсте и
степена стручне спреме неће бити узете у разматрање. Оверене фотокопије не могу бити
старије од 6 месеци. Школа није у обавези да
враћа конкурсну документацију. 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). Уколико је
образовање стећено у иностранству, испуњеност услова у погледу стеченог образовања
за обављање послова наставника утврђује
решењем министар. У том случају доставити решење министра о испуњености услова
у погледу стеченог образовања за обављање
послова насатвника за предмет за који се конкурише. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Пријавни формулар са потребним прилозима којима
доказује да испуњава услове овог конкурса,
кандидат треба да достави искључиво препоручено поштом на навдену адресу: Основна
школа „Братство и јединство”, Вука Караџића
4, 26310 Алибунар или преда лично у секретаријату школе, сваког радног дана од 9 до 12
часова. Телефон за информације: 013/21-00194 и 013/641-005.
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ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР”
12220 Велико Градиште,
Др Бошка Вребалова 1а

Дефектолог - наставник
- олигофренолог
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених у члану 24. став 1.
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18-аут. тумачење), кандидат
мора да испуњава и посебне услове прописане
члановима 139, 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) и то: одговарајуће образовање у складу са члановима 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); под одговарајућим образовањем
подразумева се високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним
студијама у трајању од најмање четири године
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; степен и врста образовања морају бити у складу
са Правиликом о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама
у развоју и инвалидидтетом („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 17/18) за рад
на радном месту дефектолога-наставника-олигофренолога и то: професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом ментално
ометеном у развоју; дипломирани дефектолог
- олигофренолог, мастер дефектолог, који је на
основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном
развоју; дипломирани дефектолог - мастер који
је на основним академским студијама завршио
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном
развоју; мастер дефектолог који је на основним
академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора; дипломирани
дефектолог- мастер који је на основним академским студијама завршио студијски програм
за специјалног едукатора; мастер дефектолог,
који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност; дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним
академским студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштитећних међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. У складу са чланом 142. Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат мора да има образовање из психолошких,
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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 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се може преузети
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs/формулар за пријем у радни однос
у установама образовања и васпитања), а
потребну документацију заједно са одштампаним и попуњеним пријавним формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати
достављају следећу документацију: потписану биографију кандидата; извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију,
не старије од 6 месеци); оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; лица која су
стекла звање мастер достављају још и оверену
фотокопију дипломе којом потврђују да имају
завршење основне академске студије студијског
програма; доказ о поседовању образовања из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина (потврду високошколске установе о броју
бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу
или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије); уверење МУП-а из казнене
евиденције, доказ о неосуђиваности (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ о знању језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад у школи се доставља
уколико одговарајуће образовање није стечено
на том језику; доказ представља потврда одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика; доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, изабрани кандиадат ће доставити пре закључења
уговора о раду (лекарско уверење). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање, као ни
копије докумената које нису оверене од стране надлежног органа. Пријаве слати на адресу
школе: Основна школа „Иво Лола Рибар”, Др
Бошка Вребалова 1а, 12220 Велико Градиште,
са назнаком „За конкурс”. Контакт телефон:
012/7662-132.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”
12304 Рановац
тел. 012/341-012

Наставник математике
Наставник енглеског језика
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); кандидат који има
образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина доставља одговарајућу
потврду/уверење високошколске установе о
броју остварених бодова, односно положеним
испитима из педагогије и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту за
лиценцу. Кандидат који нема образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина је обавезан да га стекне у року од једне,
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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 методичких дисциплина.

Чистачица

3 извршиоца

Домар - мајстор одржавања
са 50% 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 Правилником о организацији и систематизацији
послова ОШ „Јован Шербановић” број 574/2 од
13.09.2019. године, тј. да има минимум трећи
степен стручне спреме.
ОСТАЛО: 1. да кандидат има одговарајуће
образовање; 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да је држављанин Републике Србије; 5. да
зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар који
се попуњава на званичној интернет страници
Министарства просвете и одштампан доставља
школи, кандидат треба да приложи: оригинал
или оверену копију дипломе о стеченој стручној
спреми, не старије од шест месеци; уверење о
држављанству или оверену копију, не старије
од шест месеци; извод из матичне књиге рођених, не старије од шест месеци; уверење о
држављанству или оверену копију, не старије
од шест месеци; уверење из казнене евиденције; краћу биографију. Доказ о знању језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад у
школи се доставља само уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве достављати на
горе наведену адресу лично или поштом.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
12306 Велико Лаоле
тел. 012/346-816

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1. да има одговарајуће образовање; 2.
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,

за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да има држављанство Републике
Србије. Уз пријавни формулар који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја кандидат
доставља потребну документацију у року од 8
дана од дана објављивања конкурса на наведену адресу школе. Уз пријавни формулар кадидат је обавезан да достави: 1) биографију; 2)
оверену фотокопију сведочанства о завршеној
основној школи, 3) уверење о држављанству
Републике Србије, оверену фотокопију не старију од 6 месеци; 4) извод из матичне књиге
рођених, оверену фотокопију не старију од 6
месеци; 5) уверење о неосуђиваности издато
од стране МУП Србије, не старије од 6 месеци.
Доказ да кандидат има одговарајућу психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима подноси се пре закључења
уговора о раду. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе или путем
телефона: 012/346-816. Пријаве на конкурс
слати на адресу: ОШ „Жарко Зрењанин”, 12306
Велико Лаоле.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
12306 Велико Лаоле
тел. 012/346-816

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник разредне наставе
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 васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 др. закони, 10/19, 6/20); наставник, васпитач
и стручни сарадник јесте лице које је стекло
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије и специјалистичке академске студије) и то: 1. студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; 2. студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинију целине и одговарајуће научне, односно стручне обалсти или
области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. год. Лице
из тачке 1 подтачка 2 мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; психичку, физичку и и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано за кривична дела из чл.
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Р.
Србије; зна српски језик. Кандидати попуњавају
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Потребна
документација: оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; доказ да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
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трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободне, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (из
полицијске станице, не старије од 6 месеци),
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); доказ о знању српског језика
(односи се на кандидате који нису образовање
стекли на српском језику). Фотокопије докумената се оверавају од стране јавног бележника.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе или путем телефона: 012/346816. Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ
„Жарко Зрењанин”, 12306 Велико Лаоле.

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”

ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни
формулар, који се може преузети на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs
- формулар за пријем у радни однос у установама образовања и васпитања) и радну биографију (CV), доставити: 1. оверен препис/оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; 2. оверен препис/оверену фотокопију једног од следећих уверења: уверење
о положеном испиту за лиценцу или уверење
о положеним испитима из педагогије и психологије или или уверење из педагошких, психолошких и методичких дисциплина; 3. оригинал/
оверену фотокопију уверења надлежне службе
Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
наведена кривична дела из члана 139 став 1.
тачка 3. Закона о основама система образовања
и васпитања (не старије од 6 месеци); 4. оригинал/оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 5. оригинал/
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених (не старије од 6 месеци); 6. доказ о
знању српског језика (језика на коме се остварује образовно-васпитни рад) доставља само
кандидат који одговарајуће образовање није
стекао на српском језику. Лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (не старије од 6
месеци) доставља кандидат који буде изабран,
непосредно пре закључења уговора о раду.
Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос, упућује
кандидате на психолошку процену способности,
сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос, обавља разговор са кандидатима и доноси решење о избору кандидата. У поступку одлучивања о избору
кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор
кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима. Психолошку процену способности
врши надлежна Служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова за пријем у радни однос достављају се у
затвореној коверти, лично или путем поште на
адресу: ОШ „Вељко Дугошевић” Турија, 12257
Турија, Улица Турија бб, са назнаком „За конкурс за радно место (навести радно место за
које се кандидат пријављује)”- не отварати. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Небла-

12257 Турија
тел. 012/884-088
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са 50% радног ангажовања
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљен кандидат који поред општих
услова предвиђених чланом 24. став 1. Закона
о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично
тумачење), треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став 1. тачке 1-5.
Закона о основама система образовања и васпитања, а то су: 1. одговарајуће образовање
и то: А) да имају одговарајуће високо образовање стечено: а) на студијама другог степена
(мастер академске, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, стручне области
или области педагошких наука; б) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године, као и да
има одговарајући степен и врсту образовања
прописану Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), за
рад на радном месту на које конкурише; Б) у
складу са чланом 142 став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања, кандидати
који конкуришу на наведено радно место обавезни су да имају образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који
је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или је положио стручни испит,
Бесплатна публикација о запошљавању

говремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање, као ни фотокопије докумената
које нису оверене од стране надлежног органа.
Кандидати ће бити писменим путем обавештени
о избору у складу са законом. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе, преко телефона: 012/884-088.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИША ЖИВАНОВИЋ”

12253 Средњево, Маршала Тита 12

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

Наставник математике
са 60% радног времена

Наставник немачког језика
са 88,80% радног времена

Наставник српског језика
и књижевности
са 94,35% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених у члану 24. став 1.
Закона о раду („Службени гласник РС” бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење),
кандидат мора да испуњава и посебне услове
прописане члановима 139, 140 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/2018 - др.
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и
то: одговарајуће образовање у складу са члановима 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. закон и 6/2020), као и у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18, 11/19 и 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 затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. У складу са чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати
достављају следећу документацију: потписану молбу са биографијом; извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фото17.06.2020. | Број 886 |
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копију); уверење о држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци (оригинал
или оверену фотокопију); оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању или уверења
о стеченом образовању (уколико диплома није
издата), доказ о поседовању образовања из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина (потврду високошколске установе о броју
бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу
или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије); уверење МУП-а из казнене
евиденције; доказ о знању језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику. Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима изабрани кандидат
ће доставити пре закључења уговора о раду
(лекарско уверење). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање, као ни копије докумената
које нису оверене од стране надлежног органа.
Пријаве слати на адресу школе: Основна школа „Миша Живановић”, Маршала Тита 12, 12253
Средњево, са назнаком „За конкурс”. Контакт
телефон: 012/667-056.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИСАВ НИКОЛИЋ”

12313 Божевац
тел. 012/281-145, 012/281-146

Наставник математике
Наставник математике

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”

са 70% радног времена

12316 Крепољин, Цара Лазара 84

Наставник физике

Наставник енглеског језика

Наставник немачког језика

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
високо образовање за радно место наставника, односно треба да испуњава услове из члана
140 Закона о основама система образовања и
васпитања и да испуњава услове у складу са
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,
13/18, 11/19 и 2/20) за радно место које је
наведено у наслову конкурса: 1) студије другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Лице из става
1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Остали услови:
психичка, физичка и здравствена способност за
рад са ученицима; да лице које конкурише 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 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-

са 60% радног времена
са 80% радног времена

Наставник српског језика
и књижевности
са 95% радног времена

Психолог

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу за наведена радна места поред општих услова прописаних чланом 24. став 1. Закона о раду („Сл.
гласник РС”, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/2017), треба да имају одговарјуће образовање у складу са чланом 140 став 1) и 2) Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 10/19) као и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016. 2/2017,
3/2017, 13/18, 11/19). Кандидат треба да има и:
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да има држављанство Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће; за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају фор-
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мулар за пријаву на конкурс који је објављен
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС и одштампан пријавни формулар заједно
са потребном документацијом достављају школи. Кандидати уз пријавни формулар прилажу:
оригинал или оверену фотокопију дипломе или
уверења о стеченом образовању, оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци), уверење или потврду
о неосуђиваности за горе наведена кривична
дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје надлежна полицијска управа;
кандидати који образовање нису стекли на српском језику достављју и доказ да познају језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Пријава на конкурс треба да садржи и податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта или боравишта, контакт телефон) и
назив радног места на које кандидат конкурише. Кандидати који буду изабрани у ужи избор,
биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
Национална служба за запошљавање. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење о здравственој
способности, не старије од шест месеци. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”, на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу: Основна школа „Милисав Николић”, 12313
Божевац, телефон: 012/281-145 и 012/281-146.
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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;
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има, у складу са чланом
142 Закона о основама система образовања и
васпитања, 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 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Кандидат је дужан
да попуни пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Заједно
са одштампаним пријавним формуларом који се
налази на званичној интернет страници, школи се доставља: оверена фотокопија дипломе
одговарајућег степена и врсте стручне спреме, у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019 и 2/20) (не старије од 6 месеци) за
радно место за које конкурише; оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених на прописаном обрасцу са холограмом;
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству РС (не старије од 6 месеци); уверење да није осуђиван - оригинал (не старији
од 6 месеци); фотокопију личне карте; уколико
диплома није издата на српском језику, потврду
да зна српски језик, а за лица која нису стекла
образовање на српском језику - доказ о положеном испиту из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе; доказ,
односно уверење о поседовању образовања из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова,
издато од стране одговарајуће високошколске
установе или доказ. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима, изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору наставника, комисија
врши ужи избор кандидата које упућује на
претходну психолошку процену за рад са децом
и ученицима, коју врши Национална служба за
запошљавање применом стандардизованих
поступака. Неће се разматрати пријаве које су
неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени докази који се траже конкурсом и оних
кандидата који не испуњавају услове у погледу
врсте и степена стручне спреме. Пријавни формулар са свим конкурсом траженим документима и доказима о испуњавању услова, доставити
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горе наведену адресу, са назнаком: „За
конкурс - наставник енглеског језика”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”

12316 Крепољин, Цара Лазара 84

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
високо образовање за радно место наставника, односно треба да испуњава услове из члана
140 Закона о основама система образовања и
васпитања и да испуњава услове у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
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школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18, 11/19 и 2/20) за радно место које је
наведено у наслову конкурса: 1) студије другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета, (2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Остали услови: психичка, физичка
и здравствена способност за рад са ученицима;
да лице које конкурише није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има, у складу са чланом 142
Закона о основама система образовања и васпитања, 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 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат је дужан да
попуни пријавни формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Заједно
са одштампаним пријавним формуларом који се
налази на званичној интернет страници, школи се доставља: оверена фотокопија дипломе
одговарајућег степена и врсте стручне спреме у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019 и 2/20) (не старије од 6 месеци), за
радно место за које конкурише; оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених на прописаном обрасцу са холограмом;
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству РС (не старије од 6 месеци); уверење да није осуђиван - оригинал (не старији
од 6 месеци); фотокопију личне карте; уколико
диплома није издата на српском језику, потврду
да зна српски језик, а за лица која нису стекла
образовање на српском језику - доказ о положеном испиту из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе; доказ,
односно уверење о поседовању образовања из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова,
издато од стране одговарајуће високошколске
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установе или доказ. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима, изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору наставника, комисија
врши ужи избор кандидата које упућује на
претходну психолошку процену за рад са децом
и ученицима, коју врши Национална служба за
запошљавање применом стандардизованих
поступака. Неће се разматрати пријаве које су
неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени докази који се траже конкурсом и оних
кандидата који не испуњавају услове у погледу
врсте и степена стручне спреме. Пријавни формулар са свим конкурсом траженим документима и доказима о испуњавању услова, доставити
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горе наведену адресу, са назнаком: „За
конкурс - наставник разредне наставе”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”

12316 Крепољин, Цара Лазара 84

Наставник руског језика
са 66,66% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
високо образовање за радно место наставника, односно треба да испуњава услове из члана
140 Закона о основама система образовања и
васпитања и да испуњава услове у складу са
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,
13/18, 11/19 и 2/20) за радно место које је
наведено у наслову конкурса: 1) студије другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Лице из става
1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Остали услови:
психичка, физичка и здравствена способност
за рад са ученицима; да лице које конкурише 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 дело примање мита или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад; да
има, у складу са чланом 142 Закона о основама
система образовања и васпитања, 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 6 бодова праксе у уста-

нови, у складу са Европским системом преноса
бодова. Кандидат је дужан да попуни пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Заједно са одштампаним
пријавним формуларом који се налази на званичној интернет страници, школи се доставља:
оверена фотокопија дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме, у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/20) (не
старије од 6 месеци) за радно место за које
конкурише; оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу са холограмом; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
РС (не старије од 6 месеци); уверење да није
осуђиван - оригинал (не старији од 6 месеци);
фотокопију личне карте; уколико диплома није
издата на српском језику, потврду да зна српски језик, а за лица која нису стекла образовање на српском језику - доказ о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; доказ односно
уверење о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стеченом на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање
30 бодова од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова, издато
од стране одговарајуће високошколске установе или доказ. Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима изабрани кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору наставника, комисија врши ужи
избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену за рад са децом и ученицима,
коју врши Национална служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака. Неће
се разматрати пријаве које су неблаговремене,
непотпуне, уз које нису приложени докази који
се траже конкурсом и оних кандидата који не
испуњавају услове у погледу врсте и степена
стручне спреме. Пријавни формулар са свим
конкурсом траженим документима и доказима о
испуњавању услова, доставити у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса, на горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурс - наставник
руског језика”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”

12316 Крепољин, Цара Лазара 84

Наставник српског језика и
књижевности
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
високо образовање за радно место наставника, односно треба да испуњава услове из члана
140 Закона о основама система образовања и
васпитања и да испуњава услове у складу са
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,
13/18, 11/19 и 2/20) за радно место које је
наведено у наслову конкурса: 1) студије другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
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степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Лице из става
1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Остали услови:
психичка, физичка и здравствена способност
за рад са ученицима; да лице које конкурише није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад; да
има, у складу са чланом 142 Закона о основама
система образовања и васпитања, 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 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Кандидат је дужан да попуни пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Заједно са одштампаним
пријавним формуларом који се налази на званичној интернет страници, школи се доставља:
оверена фотокопија дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/20) (не
старије од 6 месеци) за радно место за које
конкурише; оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу са холограмом; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству РС
(не старије од 6 месеци); уверење да кандидат
није осуђиван - оригинал (не старији од 6 месеци); фотокопија личне карте; уколико диплома
није издата на српском језику, потврду да зна
српски језик, а за лица која нису стекла образовање на српском језику - доказ о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; доказ, односно
уверење о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стеченом на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова, издато
од стране одговарајуће високошколске установе или доказ. Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима изабрани кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору наставника, комисија врши ужи
избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену за рад са децом и ученицима,
коју врши Национална служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака. Неће
се разматрати пријаве које су неблаговремене,
непотпуне, уз које нису приложени докази који
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се траже конкурсом и оних кандидата који не
испуњавају услове у погледу врсте и степена
стручне спреме. Пријавни формулар са свим
конкурсом траженим документима и доказима о
испуњавању услова, доставити у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса, на горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурс - наставник
српског језика и књижевности”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”

12316 Крепољин, Цара Лазара 84

Наставник технике и технологије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
високо образовање за радно место наставника, односно треба да испуњава услове из члана
140 Закона о основама система образовања и
васпитања и да испуњава услове у складу са
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,
13/18, 11/19 и 2/20) за радно место које је
наведено у наслову конкурса: 1) студије другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године по прописима, који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Лице из става 1.
тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има
завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Остали услови:
психичка, физичка и здравствена способност за
рад са ученицима; да лице које конкурише 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 дело примање мита или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има, у складу са чланом
142 Закона о основама система образовања и
васпитања, 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 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Кандидат је дужан
да попуни пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Заједно
са одштампаним пријавним формуларом који се
налази на званичној интернет страници, школи се доставља: оверена фотокопија дипломе
одговарајућег степена и врсте стручне спреме у складу са 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,
11/2019 и 2/20) (не старије од 6 месеци) за
радно место за које конкурише; оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених на прописаном обрасцу са холограмом; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци); уверење да није осуђиван - оригинал (не
старији од 6 месеци); фотокопију личне карте;
уколико диплома није издата на српском језику,
потврду да зна српски језик, а за лица која нису
стекла образовање на српском језику - доказ о
положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; доказ
односно уверење о поседовању образовања из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова,
издато од стране одговарајуће високошколске
установе или доказ. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору наставника, комисија
врши ужи избор кандидата које упућује на
претходну психолошку процену за рад са децом
и ученицима, коју врши Национална служба за
запошљавање применом стандардизованих
поступака. Неће се разматрати пријаве које су
неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени докази који се траже конкурсом и оних
кандидата који не испуњавају услове у погледу
врсте и степена стручне спреме. Пријавни формулар са свим конкурсом траженим документима и доказима о испуњавању услова, доставити
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горе наведену адресу, са назнаком: „За
конкурс - наставник технике и технологије”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”
12308 Орешковица

Секретар школе

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог
са функције, преко 60 дана,
а најкасније до 22.03.2021. године
УСЛОВИ: Лице које се прима у радни однос у
школи мора да испуњава посебне услове прописане чланом 139 Закона: да има одговарајуће
образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство
Републике Србије - зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Сви наведени
услови доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада. Ради бржег
и економичнијег прибављања доказа о испуњености услова за пријем у радни однос, Законом
се прописује, да кандидат, одмах уз пријаву за
пријем у радни однос, доставља доказ о образовању и знању језика на коме се остварује обра-
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зовно-васпитни рад и доказ о држављанству.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду, односно после спроведеног поступка пријема у радни
однос, а доказ о некажњавању прибавља школа. Наведени услови захтевају се за сва лица
која се примају у радни однос у школи, односно за све запослене у школи у току рада. Сваком запосленом престаје радни однос, ако се у
току рада у школи утврди да не испуњава прописане услове или ако одбије да се, на захтев
директора, подвргне лекарском прегледу, који
се врши у надлежној здравственој установи.
За заснивање радног односа у школи, кандидат, поред наведених законских услова, треба
да испуњава и услове утврђене правилником о
организацији и систематизацији послова школе. Наведеним правилником се утврђују организациони делови у школи, врста послова, врста
и степен стручне спреме и посебни услови за
рад на одговарајућим пословима (чл. 24. Закона о раду и чл. 4. Колективног уговора). Рок за
пријављивање на оглас је осам дана од дана
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Конкурс ће
спровести конкурсна комисија.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
12000 Пожаревац, Лоле Рибара 6/8
тел. 012/541-625
e-mail: medicinskapo@gmail.com

Наставник фармацеутске групе
предмета
УСЛОВИ: у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником
о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Здравство
и социјална заштита. Конкурс остаје отворен 8
дана од дана објављивања у часопису „Послови”. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
и одштампан пријавни формулар са потребном документацијом достављају установи. Уз
пријаву кандидати су дужни да доставе и следећу документацију: 1. пријавни формулар
(попуњава се на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја), 2. оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 3. уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију), 4. извод из МК књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију), 5. доказ да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима (што се доказује пре закључења
уговора о раду), 6. уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(доказ доставља кандидат уз конкурсну документацију, а прибавља га код надлежне полицијске управе); 7. доказ да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Напред наведено образовање наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан
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да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов
за полагање испита за лиценцу (доставља се
оригинал или оверена фотокопија документа
којим се доказује потребно образовање); 8.
зна српски језик и језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Пријаве са потребном
документацијом доставити на адресу: Медицинска школа, Лоле Рибара 6-8, 12000 Пожаревац.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
узимати у обзир.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

Васпитач
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1) високо образовање
на студијама II степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев
од 10.09.2005. године; високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 09. 2005. године; високо образовање на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или
више образовање; положен испит за лиценцу,
2) психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.

Медицинска сестра - васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним
законом и ако има: 1) 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; средње образовање у трајању од
четири године; положен испит за лиценцу, 2)
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање мита или давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) држављанство Републике Србије; 5) да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

Кувар
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним
законом и ако има: 1) четврти (IV) или трећи
(III) степен стручне спреме за кувара; 1 година
рада у струци, 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање мита или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад.

Сервирка

2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним
законом и ако има: 1) други (II) степен стручне
спреме; полуквалификовани радник; 1 година
рада у струци, 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање мита или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад.

Чистачица

2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним
законом и ако има: 1) први (I) степен стручне
спреме, завршена основна школа; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; 3) да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
мита или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.

Технички секретар
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1) четврти (IV) степен
стручне спреме; општи или друштвени смер или
IV степен стручне спреме економске струке;
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1 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару; 2) психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом; 3)
држављанство Републике Србије; 4) да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање мита или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
5) да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.

Финансијско-административни
сарадник
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1) високо образовање:
на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; најмање 3 године
радног искуства; познавање рада на рачунару;
2) психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: потпуну личну и радну биографију, са адресом и контакт телефоном; диплому о стеченом образовању; извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству РС;
уверење да кандидат није осуђиван (уверење
МУП-а); пријавни формулар (образац пријавног
формулара кандидати преузимају са сајта
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја). Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом,
достављају установи. Пре закључења уговора о
раду кандидат доставља доказ којим потврђује
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови” Националне службе
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима. Пријаве се подносе лично или путем
поште (са повратницом), на адресу: Предшколска установа „Љубица Вребалов”, Пожаревац,
Вука Караџића 1, са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
директора и секретара Предшколске установе
„Љубица Вребалов” Пожаревац и преко телефона 012/210-308.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”

12000 Пожаревац, Симе Симића 3
тел. 012/541-930

Наставник математике
са 67% радног времена

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 дипломе, уверење о држављанству Републике Србије,
извод из матичне књиге рођених, доказ кандидата да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела наведена у члану 139 став 1
тачка 3.Закона о основама образовања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017), лекарско уверење.
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.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
36311 Штаваљ

1. Помоћни радник

у ИО Драгојловиће,
са 50% радног времена
УСЛОВИ: Уз пријавни формулар са званичне странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, каднидати су дужни да
доставе следећа документа којима доказују
испуњеност услова за пријем у радни однос
из чл. 139. Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 1) да имају одговарајуће образовање - основна школа, 2) психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против 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 знају српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из. тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из
тачке 2) прибавља се пре закључења уговора
о раду. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана
објављивања у листу „Послови”. Пријаве доставити лично у школи или на адресу: ОШ „Бранко Радичевић” Штаваљ, Ново насеље бб, 36311
Штаваљ. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА
31330 Прибој, Вука Караџића 5

Наставник машинске групе предмета
са 95% радног времена

Наставник правне групе предмета
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 139. Закона о основама система

образовања и васпитања и то: а) да имају
одговарајуће образовање у складу са чланом
140. Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о врсти образовања
наставника и стручних сарадника и поимоћних
наставника у стручним школама у подручју
рада 1. Машинство и обрада метала(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, број
16/15, 11/16, 2/17, 9/19); 2. Економија, право и администрација („Службени гласник РС
- Просветни гласник”, број 16/15, 11/16, 2/17,
1/19, и 9/19; б) да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и за које није у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; г) да
имају држављанство Републике Србије; д) да
знају српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз попуњени пријавни
формулар, који се преузима са интернет сранице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса и то: оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању; уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оргинал
или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); доказ да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оргинал или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); доказ о знању
српског језика и језика на коме се остврује
образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су образовање стекли на том језику). Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци) доставља се пре закључења
уговора о раду. Непотпуне и небаговремене
пријаве неће бити разматрање, као ни фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа (суда, органа опшинске
градске управе, јавног бележника). Пријаве са
доказима о испуњавању свих услова траженим конкурсом слати у затвореним ковертама
препорученом поштом, са назнаком „Пријава
на конкурс” на наведену адресу или лично у
школу, радним даном од 08.00 до 14.00 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАША И НАТАША”
Нова Варош

Васпитач

6 извршилаца
УСЛОВИ: васпитач који је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), васпитач који
је стекао образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, васпитач који је стекао
одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне академске, основне
струковне студије) у трајању од три године или
васпитач са вишим образовањем.
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Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа
IV степен - медицинска сестра васпитач и лице
које има одговарајуће више образовање. односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије
или специјалистичке струковне студије), на
којима је оспособљено за рад са децом јасленог узраста васпитач.
ОСТАЛО: Општи услови: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиља
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита, давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену санкцију, и за кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
попуњавају формулар за пријаву на конкурс
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и одштампани
пријемни формулар заједно са осталом документациом достављају Предшколској установи
„Паша и Наташа” у Новој Вароши. Кандидати су
дужни уз пријавни формулар доставити: оверену фотокопију 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 студијама првог степена, уверење
или потврде о неосуђиваности за горе наведена кривична дела, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци). Кандидати који образовање нису
стекли на српском језику, достављају доказ
да познају језик на коме се остварује васпитно-образовни рад, оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченом средњем, вишем
или високом образовању на српском језику
или оргинал или оверена фотокопија уверења
односно потврде о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана биће упућени
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања. Кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење о здравственој способности, не
старије од 6 месеци. Пријаве на конкурс се подносе у року од 8 дана од објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве
слати на адресу: Предшколска установа „Паша
и Наташа”, Солунских бораца 3, 31320 Нова
Варош или лично код секретара установе, радним данима од 08 до 14 часова. Контакт телефон: 033/61-647.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАСЛАЧАК”
Сјеница, Нова бб
тел/факс: 020/741-207, 741-284

Васпитач

3 извршиоца

Помоћни кувар - сервирка
Бесплатна публикација о запошљавању

Спремачица
УСЛОВИ: општи услови: 1) да кандидат има
одговарајуће образовање; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.

дија положио испите из педагогије и психологије
или оверену фотокопију уверења да је кандидат
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, доставља се пре
закључења уговора о раду; доказ да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, доставља кандидат које одговарајуће
образовање није стекао на српском језику, тако
што доставља потврду или увререње да је положио испит из српског језика са методиком по
програму одговарајуће високошколске установе,
као и потврду о познавању српског језика. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 (осам) дана
од дана објављивања огласа у публикацији НСЗ
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаву на конкурс
и осталу потребну документацију заинтересовани кандидати могу доставити лично или поштом,
на адресу: Предшколска установа „Маслачак”,
36310 Сјеница, Нова бб.

Васпитач

ПРОКУПЉЕ

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених чланом 139 ЗОСОВ,
кандидати треба да испуњавању следеће посебне услове у погледу стручне спреме: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије, основне академске
студије или специјалистичке струковне студије)
или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или мастер струковне студије), односно на основним студија од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године - васпитач, у складу
са чланом 39. Закона о предшколском васпитању
и образовању и чланом 12 став 2 тачка 2.1. Правилника о организацији и систематизацији послова у ПУ „Маслачак” у Сјеници. Кандидат мора да
има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова, у складу са чланом 142 ЗОСОВ.

Помоћни кувар - сервирка
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених чланом 139 ЗОСОВ,
кандидати треба да испуњавају следеће посебне услове у погледу стручне спреме: завршено
основно образовање, прописано чланом 12 став
3 тачка 3.8. Правилника о организацији и систематизацији послова у ПУ „Маслачак” у Сјеници.

Спремачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених чланом 139 ЗОСОВ,
кандидати треба да испуњавају следеће посебне услове у погледу стручне спреме: завршено
основно образовање, прописано чланом 12 став
3 тачка 3.9. Правилника о организацији и систематизацији послова.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар за пријаву на конкурс, који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни
формулар кандидат треба да достави: биографију; извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци); оверен препис (фотокопију) дипломе
о одговарајућој стручној спреми; уверење МУП-а
о неосуђиваности за дела из члана 139 став 1.
тачке 3) ЗОСОВ; потврду или уверење од високошколске установе да је кандидат у току сту-

ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ”

18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/362-970

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; поседовање
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима; неосуђиваност
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће; за кривично дело
примање мита и давање мита; за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за лице није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; знање српског
језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад; држављанство РС.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја доставити:
оверен препис или оверерену фотокопију дипломе или сведочанства о стеченом образовању;
извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству; уверење о неосуђиваности и
уверење да против кандидата није покренут кривични поступак; доказ о знању језика на којем
се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговаруће образовање стекли
на том језику). Лекарско уверење се доставља
пре закључења уговора о раду. Пријаве слати
на горе наведену адресу или доставити лично,
са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈЕ ЦАРСТВО”
11320 Велика Плана,
Булевар деспота Стефана 38
тел. 026/514-104

Васпитач

6 извршилаца
УСЛОВИ: образовање за васпитача стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије); на основ17.06.2020. | Број 886 |
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ним студијама васпитачке струке у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; на студијама првог степена
васпитачке струке (основне струковне студије,
основне академске студије или специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три
године или више образовање. Кандидати треба
да имају: одговарајуће образовање; психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања мита или давања мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом утврђено
дискриминаторно понашање; да су држављани
Републике Србије; да знају српски језик (доказ
- потврду одговарајуће високошколске установе
да је кандидат положио српски језик достављају
само кандидати који образовање нису стекли на
српском језику). Кандидати попуњавају пријавни формулар објављен на званичној интернет
страници Министарства просвете, а потребну
документацију, заједно са одштампаним и потписаним пријавним формуларом, фотокопијом
или очитаном личном картом и краћом радном
биографијом достављају установи. Уз пријаву
кандидати су дужни да приложе следеће доказе: диплому о стручној спреми у оригиналу или
овереној фотокопији; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци у оригиналу или
овереној фотокопији; извод из матичне књиге
рођених у оригиналу или овереној фотокопији;
уверење суда да против кандидата није покренута истрага, односно да се не води кривични
поступак, не старије од 6 месеци; уверење из
казнене евиденције о неосуђиваности и непостојању дискриминаторског понашања, не старије од 6 месеци, за радно место дипломирани
економиста за финансијско- рачуноводствене
послове/шеф рачуноводства потребно је доставити доказ о радном искуству. Сва приложена
документација мора бити у оригиналу или фотокопији, односно препису који морају бити оверени у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС”
број 93/2014 и 22/2015). Кандидати који буду
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима. Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима доставиће изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве се могу поднети на адресу: Предшколска установа „Дечје царство”, Булевар деспота
Стефана 38, Велика Плана, 11320, са назнаком
„За конкурс (не отварати)”, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови”.

Медицинска сестра - васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање - медицинска
сестра - васпитач. Кандидати треба да имају:
одговарајуће образовање; психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања мита или
давања мита, за кривична дела из групе кри-
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вичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; да су држављани
Републике Србије; да знају српски језик (доказ
- потврду одговарајуће високошколске установе
да је кандидат положио српски језик достављају
само кандидати који образовање нису стекли на
српском језику). Кандидати попуњавају пријавни формулар објављен на званичној интернет
страници Министарства просвете, а потребну
документацију, заједно са одштампаним и потписаним пријавним формуларом, фотокопијом
или очитаном личном картом и краћом радном
биографијом достављају установи. Уз пријаву
кандидати су дужни да приложе следеће доказе: диплому о стручној спреми, у оригиналу или
овереној фотокопији; уверење о држављанству,
не старије од 6 месеци, у оригиналу или овереној фотокопији; извод из матичне књиге рођених, у оригиналу или овереној фотокопији; уверење суда да против кандидата није покренута
истрага, односно да се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци; уверење из казнене евиденције о неосуђиваности и непостојању
дискриминаторног понашања, не старије од 6
месеци, за радно место дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове/шеф рачуноводства потребно је доставити
доказ о радном искуству. Сва приложена документација мора бити у оригиналу или фотокопији, односно препису који морају бити оверени у складу са Законом о оверавању потписа,
рукописа и преписа („Службени гласник РС”,
број 93/2014 и 22/2015). Кандидати који буду
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима. Уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и
ученицима доставиће изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве се могу поднети на адресу: Предшколска установа „Дечје царство”, Булевар деспота
Стефана 38, Велика Плана, 11320, са назнаком
„За конкурс (не отварати)”, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови”
Националне службе за запошљавање.

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове / шеф рачуноводства
УСЛОВИ: образовање стечено на основним академским студијама економске струке 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
економске струке у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Додатни услов: најмање три године радног
искуства у области финансијско-рачуноводствених послова. Кандидати треба да имају:
одговарајуће образовање; психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања мита или
давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да су држављани

Републике Србије; да знају српски језик (доказ
- потврду одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио српски језик достављају само кандидати који образовање нису
стекли на српском језику). Кандидати попуњавају пријавни формулар објављен на званичној
интернет страници Министарства просвете, а
потребну документацију, заједно са одштампаним и потписаним пријавним формуларом,
фотокопијом или очитаном личном картом и
краћом радном биографијом достављају установи. Уз пријаву кандидати су дужни да приложе
следеће доказе: диплому о стручној спреми, у
оригиналу или овереној фотокопији; уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци, у оригиналу или овереној фотокопији; извод из матичне књиге рођених, у оригиналу или овереној
фотокопији; уверење суда да против кандидата
није покренута истрага, односно да се не води
кривични поступак, не старије од 6 месеци;
уверење из казнене евиденције о неосуђиваности и непостојању дискриминаторског понашања, не старије од 6 месеци, за радно место
дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове / шеф рачуноводства
потребно је доставити доказ о радном искуству.
Сва приложена документација мора бити у оригиналу или фотокопији, односно препису који
мора бити оверен у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени
гласник РС”, број 93/2014 и 22/2015). Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима. Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се могу поднети на адресу:
Предшколска установа „Дечје царство”, Булевар
деспота Стефана 38, Велика Плана, 11320, са
назнаком „За конкурс (не отварати)”, у року од
8 дана од дана објављивања конкурса у листу
„Послови” Националне службе за запошљавање.

Контиста
УСЛОВИ: средње образовање, односно четврти степен стручне спреме економског смера.
Кандидати треба да имају: одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примања мита или давања
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да су држављани Републике Србије; да знају српски језик (доказ - потврду одговарајуће високошколске установе да
је кандидат положио српски језик достављају
само кандидати који образовање нису стекли на
српском језику). Кандидати попуњавају пријавни формулар објављен на званичној интернет
страници Министарства просвете, а потребну
документацију, заједно са одштампаним и потписаним пријавним формуларом, фотокопијом
или очитаном личном картом и краћом радном
биографијом достављају установи. Уз пријаву
кандидати су дужни да приложе следеће доказе: диплому о стручној спреми, у оригиналу или
овереној фотокопији; уверење о држављанству,
не старије од 6 месеци, у оригиналу или овереној фотокопији; извод из матичне књиге рође-
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них, у оригиналу или овереној фотокопији; уверење суда да против кандидата није покренута
истрага, односно да се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци; уверење из казнене евиденције о неосуђиваности и непостојању
дискриминаторног понашања, не старије од 6
месеци; за радно место дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове / шеф рачуноводства потребно је доставити
доказ о радном искуству. Сва приложена документација мора бити у оригиналу или фотокопији, односно препису који морају бити оверени у складу са Законом о оверавању потписа,
рукописа и преписа („Службени гласник РС”,
број 93/2014 и 22/2015). Кандидати који буду
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима. Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима доставиће изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве се могу поднети на адресу: Предшколска установа „Дечје царство”, Булевар деспота
Стефана 38, 11320 Велика Плана, са назнаком
„За конкурс (не отварати)”, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови”.

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати треба да имају: одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања мита или давања мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да су
држављани Републике Србије; да знају српски
језик (доказ - потврду одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио српски
језик достављају само кандидати који образовање нису стекли на српском језику). Кандидати попуњавају пријавни формулар објављен
на званичној интернет страници Министарства
просвете, а потребну документацију, заједно са
одштампаним и потписаним пријавним формуларом, фотокопијом или очитаном личном картом и краћом радном биографијом достављају
установи. Уз пријаву кандидати су дужни да
приложе следеће доказе: диплому о стручној
спреми, у оригиналу или овереној фотокопији; уверење о држављанству, не старије од 6
месеци, у оригиналу или овереној фотокопији;
извод из матичне књиге рођених, у оригиналу
или овереној фотокопији; уверење суда да против кандидата није покренута истрага, односно да се не води кривични поступак, не старије
од 6 месеци; уверење из казнене евиденције
о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања, не старије од 6 месеци;
за радно место дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене послове / шеф
рачуноводства потребно је доставити доказ о
радном искуству. Сва приложена документација
мора бити у оригиналу или фотокопији, односно препису који морају бити оверени у складу
са Законом о оверавању потписа, рукописа и
преписа („Службени гласник РС”, број 93/2014
и 22/2015”). Кандидати који буду изабрани у
ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима.
Уверење о психичкој, физичкој и здравствеБесплатна публикација о запошљавању

ној способности за рад са децом и ученицима
доставиће изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
се могу поднети на адресу: Предшколска установа „Дечје царство”, Булевар деспота Стефана 38, 11320 Велика Плана, са назнаком „За
конкурс (не отварати)”, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови”
Националне службе за запошљавање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНОЈЕ ГЛАВАШ”
11420 Смедеревска Паланка, Глибовац
тел. 026/391-129

Спремачица

75% радног времена, 30 сати недељно
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/20).
Члан 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописује усклове за пријем
у радни однос, односно да у радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Докази о испуњености услова из става 1
тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог
члана прибавља се пре закључења уговора о
раду. Правилником о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Станоје Главаш” у Глибовцу прописано је да за обављање
послова радног места чистачица радни однос
може се засновати с лицем које и има први степен стручне спреме, односно завршену основну
школу.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву пријавни формулар треба да достави: доказ да поседује одговарајуће 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 затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,

утврђено дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а, не старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија); доказ да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад, односно српски језик (диплома, односно сведочанство 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 здравствене способности кандидат који буде изабран доставља пре закључења
уговора о раду. Пријава на конкурс обавезно
садржи контакт 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 пријавни 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 огласним новинама „Послови”. Ток
пријема у радни однос на неодређено време
прописан је чланом 154 ЗОСОВ. Информације
се могу добити путем телефона: 026/391-129 и
мејла: osstanojeglavas@gmail.com. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Достављена документа се не враћају кандидатима, осим на изричит захтев.

Наставник географије

за 35% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове
за пријем у радни однос прописане члановима 139, 140 ст. 1 и 2 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
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 образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник” број
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/19) и члану 140
ЗОСОВ - 7. географија: професор географије,
дипломирани географ, професор географије
и историје, дипломирани професор биологије
и географије, дипломирани професор географије и информатике, професор биологије-географије, професор физике-географије, професор географије-информатике, дипломирани
професор географије-мастер, дипломирани
географ- мастер, мастер географ, мастер професор географије, мастер професор биологије
и географије, мастер професор географије и
информатике, дипломирани географ- просторни
планер. 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 илидвопредметне студије географије и информатике.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за 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 изре17.06.2020. | Број 886 |
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чену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике
Србије; да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са
европским системом преноса бодова, у складу
са чланом 142 став 1. ЗОСОВ. Кандидат који
је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу сматра се да
има образовање из члана 142 став 1.ЗОСОВ, а
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 испитима, 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 остварује образовно-васпитни рад - српски језик
(доказ су у обавези да доставе само кандидати
који образовање нису стекли на српском језику) - доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио
испит из српског језика. Уз пријаву 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 месеци, оригинал или оверену фотокопију;
извод из матичне књиге рођених, не старији
од 6 месеци, оригинал или фотокопију; уверење МУП-а - из казнене евиденције о неосуђиваности кандидата, 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 диплому о завршеним основним академским 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 фотокопија, не старије од 6 месеци. Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности 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 026/391-129 и
мејла: osstanojeglavas@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
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Достављена документа се не враћају кандидатима, осим на изричит захтев.
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ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”

11310 Липе, Вука Караџића 1
тел. 026/771-433

Наставник математике
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника математике може бити примљен
кандидат који испуњава услове предвиђене
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20),
кандидати морају да имају одговарајуће образовање за наставнике основне школе у складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и
6/20) и Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16 и 3/17, 13/18 и 11/19). У складу са
чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20),
кандидати морају да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Кандидат
који не поседује ово образовање биће дужан
да га стекне у року од једне године, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. Наставник који је у току студија положио испит из
педагогије или психологије или положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра
се да има образовање из чл. 142 ст. 1. овог
Закона. Кандидат треба да има и: уверење о
држављанству (оригинал или оверена копија);
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење
се подноси пре закључења уговора о раду са
изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
да приложе: 1. радну биографију, 2. попуњен
пријавни формулар са сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc - обавезно,
3. уверење о држављанству РС - оригинал или
оверену копију не старије од 6 месеци - обавезно; 4. диплому о стеченом образовању оригинал или оверену копију не старију од 6
месеци - обавезно; 5. доказ о неосуђиваности
(уверење из ПУ) за дела из члана 139 став 1.
тачка 3. Закона о основам система образовања
и васпитања и непостојању дискриминаторног понашања оригинал или оверену копију не старије од 6 месеци - обавезно; 6. доказ о
знању српског језика (обавезно за кандидате
који образовање нису стекли на српском јези-

ку), 7. оверену копију уверења о положеном
испиту за лиценцу, односно стеченом стручном
испиту или потврду високошколске установе да
има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина у току студија или
након дипломирања (није обавезно - уколико
кандидат исто поседује пожељно је да достави).
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Одлуку о избору кандидата комисија ће донети
у року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима. Пријаве треба послати
на адресу: Основна школа „Вук Караџић”, Вука
Караџића 1, 11310 Липе. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона: 026/771-155.
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са 77,78% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника математике може бити примљен
кандидат који испуњава услове предвиђене
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20);
кандидати морају да имају одговарајуће образовање за наставнике основне школе у складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и
6/20) и Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16 и 3/17, 13/18 и 11/19). У складу са
чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20),
кандидати морају да имају образовање из психолошких, педагошких и методичкох дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања најмање 30
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Кандидат
који не поседује ово образовање биће дужан
да га стекне у року од једне године, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. Наставник који је у току студија положио испит из
педагогије или психологије или положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра
се да има образовање из чл. 142 ст. 1. овог
Закона. Кандидат треба да има и: уверење о
држављанству (оригинал или оверена копија);
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење
се подноси пре закључења уговора о раду са
изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
да приложе: 1. радну биографију, 2. попуњен
пријавни формулар са сајта Министарства про-
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свете, науке и технолошког развоја: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc - обавезно,
3. уверење о држављанству РС - оригинал или
оверену копију не старије од 6 месеци - обавезно, 4. диплому о стеченом образовању оригинал или оверену копију не старију од 6
месеци - обавезно, 5. доказ о неосуђиваности
(уверење из ПУ) за дела из члана 139 став 1.
тачка 3. Закона о основам система образовања
и васпитања и непостојању дискриминаторног понашања оригинал или оверену копију не старије од 6 месеци - обавезно, 6. доказ о
знању српског језика (обавезно за кандидате
који образовање нису стекли на српском језику), 7. оверену копију уверења о положеном
испиту за лиценцу, односно стеченом стручном
испиту или потврду високошколске установе да
има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина у току студија или
након дипломирања (није обавезно - уколико
кандидат исто поседује пожељно је да достави)
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Одлуку о избору кандидата комисија ће донети
у року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима. Пријаве треба послати
на адресу: Основна школа „Вук Караџић”, Вука
Караџића 1, 11310 Липе. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона: 026/771-155.

Секретар школе

на одређено време до повратка радника
са боловања, за 50% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
секретара школе може бити примљен кандидат који испуњава услове предвиђене чланом
139 Закона о основама система образовања и
васпитања, кандидати морају да имају одговарајуће образовање правних наука у складу са
чланом 140 став 1. Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
кандидати су дужни да приложе: 1. радну биографију; 2. попуњен пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc - обавезно, 3.уверење о држављанству РС
- оригинал или оверену копију, не старије од 6
месеци - обавезно, 4. диплому о стеченом образовању - оригинал или оверену копију, не старију од 6 месеци - обавезно, 5. доказ о неосуђиваности за дела из члана 139 став 1. тачка 3.
Закона о основама система образовања и васпитања и непостојању дискриминаторног понашања, оригинал или оверену копију - не старије од 6 месеци - обавезно, 6. доказ о знању
српског језика (обавезно за кандидате који
образовање нису стекли на српском језику).
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Одлуку о избору кандидата директор ће донети
у року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима. Пријаве треба послати
на адресу: Основна школа „Вук Караџић”, Вука
Караџића 1, 11310 Липе. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона: 026/771-155.

Психолог школе

са 50% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла психолога школе може бити примљен
кандидат који испуњава услове предвиђене
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
Бесплатна публикација о запошљавању

бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20),
кандидати морају да имају одговарајуће образовање за психолога основне школе у складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и
6/20) и Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16 и 3/17, 13/18 и 11/19). У складу са
чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20)
кандидати морају да имају образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који не поседује ово образовање
биће дужан да га стекне у року од једне године, а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита
за лиценцу. Наставник који је у току студија
положио испит из педагогије или психологије
или положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање
из чл.142 ст. 1. овог Закона. Кандидат треба
да има и: уверење о држављанству (оригинал или оверена копија); психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење се подноси пре
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: 1. радну биографију, 2. попуњен пријавни формулар са сајта
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc) - обавезно, 3. уверење о држављанству
РС - оригинал или оверену копију, не старије
од 6 месеци - обавезно, 4. диплому о стеченом
образовању - оригинал или оверену копију, не
старију од 6 месеци - обавезно, 5. доказ о неосуђиваности (уверење из ПУ) за дела из члана
139 став 1. тачка 3. Закона о основам система
образовања и васпитања и непостојању дискриминаторног понашања оригинал или оверену копију - не старије од 6 месеци - обавезно, 6. доказ о знању српског језика (обавезно
за кандидате који образовање нису стекли на
српском језику), 7. оверену копију уверења о
положеном испиту за лиценцу, односно стеченом стручном испиту или потврду високошколске установе да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
у току студија или након дипломирања (није
обавезно, уколико кандидат исто поседује
пожељно је да достави). Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку о избо-

ру кандидата комисија ће донети у року од
осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима. Пријаве треба послати на адресу:
Основна школа „Вук Караџић”, Вука Караџића
1, 11310 Липе. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и преко
телефона: 026/771-155.

ОШ „ИВО АНДРИЋ”
11311 Радинац, Спасоја Пејановића бб
тел. 026/701-078

Наставник ликовне културе

са 80% радног времена,
за рад у школи у Радинцу
и издвојеном одељењу у Врбовцу
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
следеће услове: да поседују одговарајуће
образовање прописано чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020)
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и
2/2020), за наставника ликовне културе; да
испуњавају остале услове прописане чланом
139 Закона о основама система образовања и
васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу, осим приправника и других лица која могу засновати радни
однос без положеног одговарајућег испита,
уверење (не старије од 6 месеци, оригинал
или оверена фотокопија) 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 родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против 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 Републике Србије (не
старије од 6 месеци) - оригинал или оверена фотокопија, доказ о знању српског језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад
(односи се на кандидате који нису образовање
стекли на српском језику). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима изабрани кандидат
подноси пре закључења уговора о раду. Рок
за пријаву на оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријава се
подноси на формулару за пријаву на конкурс,
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

Чистачица

за рад у школи у Радинцу
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и одредбама Правилника о систематизацији послова
у ОШ „Иво Андрић” у Радинцу. Уз пријаву на
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Наука и образовање

конкурс кандидати треба да приложе: оверену
фотокопију сведочанства о стеченом основном
образовању, уверење (не старије од 6 месеци,
оригинал или оверена фотокопија) 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 родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против 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 уверења о држављанству Републике Србије (не старијег од 6 месеци), доказ
о знању српског језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад (односи се на кандидате који нису образовање стекли на српском
језику). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву на оглас
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Пријава се подноси на формулару за
пријаву на конкурс, који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Чистачица

са 50% радног времена,
за рад у издвојеном одељењу
у Врбовцу
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и
одредбама Правилника о систематизацији
послова у ОШ „Иво Андрић” у Радинцу. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију сведочанства о
стеченом основном образовању, уверење (не
старије од 6 месеци, оригинал или оверена
фотокопија) 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 родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 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 уверења о држављанству Републике Србије (не старијег од 6 месеци), доказ
о знању српског језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад (односи се на кандидате који нису образовање стекли на српском језику). Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом
и ученицима изабрани кандидат подноси пре
закључења уговора о раду. Рок за пријаву на
оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријава се подноси на формулару за пријаву на конкурс који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.
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ПУ „НАША РАДОСТ”

11300 Смедерево, Војводе Мишића 4
тел. 026/4622-158

Секретар установе
УСЛОВИ: послове секретара може обављати
лице које има образовање из правних наука-високо образовање; на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или мастер струковне студије) 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. Сви
кандидати поред услова о стеченом одговарајућем образовању и додатног услова морају
испуњавати и следеће услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања: имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом (прибавља се пре закључења уговора о раду); нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, имају држављанство Републике Србије,
имају знање српског језика. Уз пријемни формулар, који се попуњава на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, сви кандидати достављају
и следећу документацију: 1. радну и личну биографију са адресом и контакт телефоном - CV,
2. доказ о стручној спреми (оверена фотокопија
дипломе о стеченој стручној спреми или уверења о стеченом образовању, ако диплома није
уручена), 3. уверење о држављанству Републике Србије, оригинал или оверену фотокопију, 4.
доказ о неосуђиваности који издаје Министарство унутрашњих послова, не старије од шест
месеци, 5. доказ о знању рада на рачунару:
оверена фотокопија сертификата, уверења или
практична провера, 6. извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија).
Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране в.д. директора. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а осталу потребну документацију, заједно са
попуњеним и одштампаним пријавним формуларом достављају установи искључиво преко
поште на адресу: Предшколска установа „Наша
радост” Смедерево, Војводе Мишића 4, Смедерево, са назнаком радног места на које се кандидат пријављује. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

Дипломирани правник за правне,
кадровске и административне
послове
УСЛОВИ: високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по прописима које
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. Сви кандидати поред

услова о стеченом одговарајућем образовању и
додатног услова морају испуњавати и следеће
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања: имају
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом (прибавља се пре закључења
уговора о раду), нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловн аказна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, имају
држављанство Републике Србије, имају знање
српског језика. Уз пријемни формулар, који
се попуњава на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, сви кандидати достављају и следећу
документацију: 1. радну и личну биографију са
адресом и контакт телефоном - CV, 2. доказ о
стручној спреми (оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми или Уверења о
стеченом образовању, ако диплома није уручена), 3. уверење о држављанству Републике
Србије, оригинал или оверену фотокопију, 4.
доказ о неосуђиваности који издаје Министарство унутрашњих послова, не старије од шест
месеци, 5. доказ о знању рада на рачунару:
оверена фотокопија сертификата, уверења или
практична провера, 6. извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија).
Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране в.д. директора. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а осталу потребну документацију, заједно са
попуњеним и одштампаним пријавним формуларом достављају установи искључиво преко
поште на адресу: Предшколска установа „Наша
радост” Смедерево, Војводе Мишића 4, Смедерево, са назнаком радног места на које се кандидат пријављује. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове, обрачунски радник
УСЛОВИ: високо образовање, на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, додатни услов: знање
рада на рачунару. Сви кандидати поред услова о стеченом одговарајућем образовању и
додатног услова морају испуњавати и следеће
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања: имају
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом (прибавља се пре закључења
уговора о раду), нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловн аказна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
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против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, имају
држављанство Републике Србије, имају знање
српског језика. Уз пријемни формулар, који
се попуњава на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, сви кандидати достављају и следећу
документацију: 1. радну и личну биографију са
адресом и контакт телефоном - CV, 2. доказ о
стручној спреми (оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми или Уверења о
стеченом образовању, ако диплома није уручена), 3. уверење о држављанству Републике
Србије, оригинал или оверену фотокопију, 4.
доказ о неосуђиваности коју издаје Министарство унутрашњих послова не старије од шест
месеци, 5. доказ о знању рада на рачунару:
оверена фотокопија сертификата, уверења или
практична провера, 6. извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија).
Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране в.д. директора. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а осталу потребну документацију, заједно са
попуњеним и одштампаним пријавним формуларом достављају установи искључиво преко
поште на адресу: Предшколска установа „Наша
радост” Смедерево, Војводе Мишића 4, Смедерево, са назнаком радног места на које се кандидат пријављује. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове и извештавања
УСЛОВИ: високо образовање, на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким
струковним студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; додатни услов: знање рада на
рачунару. Сви кандидати поред услова о стеченом одговарајућем образовању и додатног
услова морају испуњавати и следеће услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања: да имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом (прибавља се пре закључења уговора о раду); нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, имају држављанство Републике Србије, знање српског језика.
Уз пријемни формулар, који се попуњава на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја сви кандидати достављају и следећу документацију:
1 радну и личну биографију са адресом и контакт телефоном - CV, 2. доказ о стручној спреми
(оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми или уверења о стеченом образовању, ако диплома није уручена), 3. уверење о
држављанству Републике Србије, оригинал или
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оверену фотокопију, 4. доказ о неосуђиваности
који издаје Министарство унутрашњих послова,
не старије од шест месеци, 5. доказ о знању
рада на рачунару: оверена фотокопија сертификата, уверења или практична провера, 6.
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија). Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране в.д. директора. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а осталу потребну документацију, заједно са попуњеним и одштампаним
пријавним формуларом достављају установи
искључиво преко поште на адресу: Предшколска установа „Наша радост” Смедерево, Војводе Мишића 4, Смедерево, са назнаком радног
места на које се кандидат пријављује. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Службеник за јавне набавке
УСЛОВИ: високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким
струковним студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; знање рада на рачунару. Сви кандидати поред услова о стеченом одговарајућем
образовању и додатног услова морају испуњавати и следеће услове прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања: имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (прибавља се
пре закључења уговора о раду); нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
имају држављанство Републике Србије; имају
знање српског језика. Уз пријемни формулар,
који се попуњава на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, сви кандидати достављају и
следећу документацију: радну и личну биографију са адресом и контакт телефоном - CV, 2.
доказ о стручној спреми (оверена фотокопија
дипломе о стеченој стручној спреми или уверења о стеченом образовању, ако диплома није
уручена), 3. уверење о држављанству Републике Србије, оригинал или оверену фотокопију, 4.
доказ о неосуђиваности који издаје Министарство унутрашњих послова, не старије од шест
месеци, 5. доказ о знању рада на рачунару:
оверена фотокопија сертификата, уверења или
практична провера, 6. извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија).
Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране в.д. директора. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а осталу потребну документацију, заједно са
попуњеним и одштампаним пријавним формуларом достављају установи искључиво преко
поште на адресу: Предшколска установа „Наша
радост” Смедерево, Војводе Мишића 4, Смедерево, са назнаком радног места на које се кан-

дидат пријављује. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

Стручни сарадник - педагог
УСЛОВИ: високо образовање - на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; сви кандидати поред услова о стеченом одговарајућем образовању и
додатног услова морају испуњавати и следеће
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања: да имају
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом (прибавља се пре закључења
уговора о раду); нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; имају
држављанство Републике Србије; имају знање
српског језика. Уз пријемни формулар, који
се попуњава на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, сви кандидати достављају и следећу
документацију: 1 радну и личну биографију са
адресом и контакт телефоном - CV; 2. доказ о
стручној спреми (оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми или уверења о
стеченом образовању, ако диплома није уручена), 3. уверење о држављанству Републике
Србије, оригинал или оверену фотокопију, 4.
доказ о неосуђиваности који издаје Министарство унутрашњих послова, не старије од шест
месеци, 5. доказ о знању рада на рачунару:
оверена фотокопија сертификата, уверења или
практична провера, 6 извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија).
Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране в.д. директора. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а осталу потребну документацију, заједно са
попуњеним и одштампаним пријавним формуларом достављају установи, искључиво преко
поште на адресу: Предшколска установа „Наша
радост” Смедерево, Војводе Мишића 4, Смедерево, са назнаком радног места на које се кандидат пријављује. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

Васпитач

40 извршилаца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Високо образовање: 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
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, у складу са Законом о високом образовању РС. Сви кандидати поред услова о стеченом одговарајућем образовању и
додатног услова морају испуњавати и следеће
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања: да имају
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом (прибавља се пре закључења
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уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да
имају држављанство Републике Србије; знање
српског језика. Уз пријемни формулар, који
се попуњава на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја сви кандидати достављају и следећу
документацију: 1. радну и личну биографију са
адресом и контакт телефоном - CV, 2. доказ о
стручној спреми (оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми или уверења о
стеченом образовању, ако диплома није уручена), 3. уверење о држављанству Републике
Србије, оригинал или оверену фотокопију, 4.
доказ о неосуђиваности који издаје Министарство унутрашњих послова, не старије од шест
месеци, 5. доказ о знању рада на рачунару:
оверена фотокопија сертификата, уверења или
практична провера, 6. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)
Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране в.д. директора. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а осталу потребну документацију, заједно са
попуњеним и одштампаним пријавним формуларом достављају установи искључиво преко
поште, на адресу: Предшколска установа „Наша
радост” Смедерево, Војводе Мишића 4, Смедерево, са назнаком радног места на које се кандидат пријављује. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

Васпитач

39 извршилаца
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме. На студијама првог степена (основне академске судије,
односно струковне студије и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три
године или више образовање. Сви кандидати
поред услова о стеченом одговарајућем образовању и додатног услова морају испуњавати и
следеће услове прописане чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања: да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (прибавља се пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; имају
држављанство Републике Србије; имају знање
српског језика. Уз пријемни формулар, који
се попуњава на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја сви кандидати достављају и следећу
документацију: 1. радну и личну биографију са
адресом и контакт телефоном - CV, 2. доказ о
стручној спреми (оверена фотокопија дипло-
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ме о стеченој стручној спреми или уверења о
стеченом образовању, ако диплома није уручена) 3. уверење о држављанству Републике
Србије, оригинал или оверену фотокопију, 4.
доказ о неосуђиваности који издаје Министарство унутрашњих послова, не старије од шест
месеци, 5. доказ о знању рада на рачунару:
оверена фотокопија сертификата, уверења или
практична провера, 6. извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија),
Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране в.д. директора. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а осталу потребну документацију, заједно са
попуњеним и одштампаним пријавним формуларом достављају установи искључиво преко
поште на адресу: Предшколска установа „Наша
радост” Смедерево, Војводе Мишића 4, Смедерево, са назнаком радног места на које се кандидат пријављује. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

Медицинска сестра - васпитач
26 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање, IV степен стручне спреме, медицинска сестра - васпитач. Сви
кандидати поред услова о стеченом одговарајућем образовању и додатног услова морају
испуњавати и следеће услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања: имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом (прибавља се пре закључења уговора о раду); нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; имају држављанство Републике Србије,
имају знање српског језика. Уз пријемни формулар, који се попуњава на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја сви кандидати достављају
и следећу документацију: 1. радну и личну биографију са адресом и контакт телефоном - CV,
2. доказ о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми или
уверења о стеченом образовању, ако диплома није уручена), 3. уверење о држављанству Републике Србије, оригинал или оверену
фотокопију, 4. доказ о неосуђиваности који
издаје Министарство унутрашњих послова не
старије од шест месеци, 5. доказ о знању рада
на рачунару: оверена фотокопија сертификата, уверења или практична провера, 6. извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). Конкурс спроводи конкурсна
комисија именована од стране в.д. директора.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а осталу потребну документацију, заједно са попуњеним и одштампаним
пријавним формуларом достављају установи
искључиво преко поште на адресу: Предшколска установа „Наша радост” Смедерево, Војводе Мишића 4, Смедерево, са назнаком радног
места на које се кандидат пријављује. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Медицинска сестра за превентивну
здравствену заштиту и негу
4 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање, IV степен стучне
спреме педијатријског или општег смера. Сви
кандидати поред услова о стеченом одговарајућем образовању и додатног услова морају
испуњавати и следеће услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања: да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
(прибавља се пре закључења уговора о раду);
да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; имају држављанство Републике Србије,
имају знање српског језика. Уз пријемни формулар, који се попуњава на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, сви кандидати достављају
и следећу документацију. 1. радну и личну биографију са адресом и контакт телефоном - CV,
2. доказ о стручној спреми (оверена фотокопија
дипломе о стеченој стручној спреми или уверења о стеченом образовању, ако диплома није
уручена), 3. уверење о држављанству Републике Србије, оригинал или оверену фотокопију, 4
доказ о неосуђиваности који издаје Министарство унутрашњих послова, не старије од шест
месеци, 5. доказ о знању рада на рачунару:
оверена фотокопија сертификата, уверења или
практична провера, 6. извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија).
Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране в.д. директора. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а осталу потребну документацију, заједно са
попуњеним и одштампаним пријавним формуларом достављају установи искључиво преко
поште на адресу: Предшколска установа „Наша
радост” Смедерево, Војводе Мишића 4, Смедерево, са назнаком радног места на које се кандидат пријављује. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

Сервир

15 извршилаца
УСЛОВИ: основно образовање. Сви кандидати
поред услова о стеченом одговарајућем образовању и додатног услова морају испуњавати
и следеће услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања:
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (прибавља се пре закључења уговора о раду); нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловн аказна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; имају
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држављанство Републике Србије, имају знање
српског језика. Уз пријемни формулар, који
се попуњава на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја сви кандидати достављају и следећу
документацију: 1. радну и личну биографију са
адресом и контакт телефоном - CV, 2 доказ о
стручној спреми (оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми или Уверења о
стеченом образовању, ако диплома није уручена), 3. уверење о држављанству Републике
Србије, оригинал или оверену фотокопију, 4.
доказ о неосуђиваности коју издаје Министарство унутрашњих послова не старије од шест
месеци, 5. доказ о знању рада на рачунару:
оверена фотокопија сертификата, уверења или
практична провера, 6. извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија).
Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране в.д. директора. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а осталу потребну документацију, заједно са
попуњеним и одштампаним пријавним формуларом достављају установи искључиво преко
поште на адресу: Предшколска установа „Наша
радост” Смедерево, Војводе Мишића 4, Смедерево, са назнаком радног места на које се кандидат пријављује. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

Магационер
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање. Сви кандидати
поред услова о стеченом одговарајућем образовању и додатног услова морају испуњавати
и следеће услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања:
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (прибавља се пре закључења уговора о раду), нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; имају
држављанство Републике Србије, имају знање
српског језика. Уз пријемни формулар, који
се попуњава на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја сви кандидати достављају и следећу
документацију: 1. радну и личну биографију са
адресом и контакт телефоном - CV, 2. доказ о
стручној спреми (оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми или Уверења о
стеченом образовању, ако диплома није уручена), 3. уверење о држављанству Републике
Србије, оригинал или оверену фотокопију, 4.
доказ о неосуђиваности коју издаје Министарство унутрашњих послова не старије од шест
месеци, 5. доказ о знању рада на рачунару:
оверена фотокопија сертификата, уверења или
практична провера, 6. извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија).
Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране в.д. директора. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а осталу потребну документацију, заједно са
попуњеним и одштампаним пријавним формуБесплатна публикација о запошљавању

ларом достављају установи искључиво преко
поште на адресу: Предшколска установа „Наша
радост” Смедерево, Војводе Мишића 4, Смедерево, са назнаком радног места на које се кандидат пријављује. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

Домар

2 извршиоца
УСЛОВИ: средње образовање (III или IV степен образовања); положен стручни испит за
рад са судовима под притиском (за послове
руковођења постројењем у котларници). Сви
кандидати поред услова о стеченом одговарајућем образовању и додатног услова морају
испуњавати и следеће услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања: имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом (прибавља се пре закључења уговора о раду); нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; имају држављанство Републике Србије,
имају знање српског језика. Уз пријемни формулар, који се попуњава на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја сви кандидати достављају
и следећу документацију: 1. радну и личну биографију са адресом и контакт телефоном - CV,
2. доказ о стручној спреми (оверена фотокопија
дипломе о стеченој стручној спреми или уверења о стеченом образовању, ако диплома није
уручена), 3. уверење о држављанству Републике Србије, оригинал или оверену фотокопију, 4.
доказ о неосуђиваности коју издаје Министарство унутрашњих послова, не старије од шест
месеци, 5. доказ о знању рада на рачунару:
оверена фотокопија сертификата, уверења или
практична провера, 6. извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија).
Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране в.д. директора. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а осталу потребну документацију, заједно са
попуњеним и одштампаним пријавним формуларом достављају установи искључиво преко
поште на адресу: Предшколска установа „Наша
радост” Смедерево, Војводе Мишића 4, Смедерево, са назнаком радног места на које се кандидат пријављује. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

Домар
УСЛОВИ: II степен стручне спреме; положен
стручни испит за рад са судовима под притиском (за послове руковођења постројењем
у котларници). Сви кандидати поред услова о
стеченом одговарајућем образовању и додатног услова морају испуњавати и следеће услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања: имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом (прибавља се пре закључења уговора о
раду; нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловн
аказна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,

одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; имају држављанство Републике Србије,
имају знање српског језика. Уз пријемни формулар, који се попуњава на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја сви кандидати достављају
и следећу документацију: 1. радну и личну биографију са адресом и контакт телефоном - CV,
2. доказ о стручној спреми (оверена фотокопија
дипломе о стеченој стручној спреми или уверења о стеченом образовању, ако диплома није
уручена), 3. уверење о држављанству Републике Србије, оригинал или оверену фотокопију, 4.
доказ о неосуђиваности који издаје Министарство унутрашњих послова, не старије од шест
месеци, 5. доказ о знању рада на рачунару:
оверена фотокопија сертификата, уверења или
практична провера, 6. извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија).
Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране в.д. директора. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а осталу потребну документацију, заједно са
попуњеним и одштампаним пријавним формуларом достављају установи искључиво преко
поште на адресу: Предшколска установа „Наша
радост” Смедерево, Војводе Мишића 4, Смедерево, са назнаком радног места на које се кандидат пријављује. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

Спремачица за одржавање хигијене
32 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање. Сви кандидати
поред услова о стеченом одговарајућем образовању и додатног услова морају испуњавати
и следеће услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања:
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (прибавља се пре закључења уговора о раду); нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; имају
држављанство Републике Србије, имају знање
српског језика. Уз пријемни формулар, који
се попуњава на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја сви кандидати достављају и следећу
документацију: 1. радну и личну биографију са
адресом и контакт телефоном - CV, 2. доказ о
стручној спреми (оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми или уверења о
стеченом образовању, ако диплома није уручена), 3. уверење о држављанству Републике
Србије, оригинал или оверену фотокопију, 4.
доказ о неосуђиваности који издаје Министарство унутрашњих послова не старије од шест
месеци, 5. доказ о знању рада на рачунару:
оверена фотокопија сертификата, уверења или
практична провера, 6. извод из матичне књиге
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рођених (оригинал или оверена фотокопија).
Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране в.д. директора. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а осталу потребну документацију, заједно са
попуњеним и одштампаним пријавним формуларом достављају установи искључиво преко
поште на адресу: Предшколска установа „Наша
радост” Смедерево, Војводе Мишића 4, Смедерево, са назнаком радног места на које се кандидат пријављује. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
11329 Враново, Михајла Аврамовића 1
тел. 026/734-644

Професор разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основама
система и образовања и васпитања („Службени гласник РС” 88/17, 27/18, - др. закон 10/19,
27/2018 - др. закон и 6/2020- у даљем тексту
Закон) 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). Поред
општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и остале услове
прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20). Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о одговарајућем образовању - фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте
образовања (лица са звањем мастер достављају
и диплому основних академских студија); оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, осим
приправника и других лица која могу засновати
радни однос без положеног одговарајућег испита; уверење о држављанству Републике Србије,
не старије од 6 месеци (оригинал или оверена
фотокопија); извод из матичне књиге рођених,
оригинал или оверена фотокопија; уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима - изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду;
доказ о неосуђиваности (уверење из ПУ), 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
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 кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; доказ о знању српског језика на којем се
остварује образовно-васпитни рад (односи се на
кандидате који нису образовање стекли на српском језику); биографију. Фотокопије докумената морају бити оверене. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Пријава се подноси на
формулару за пријаву на конкурс, који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве се достављају непосредно
или путем поште на адресу школе, са назнаком
„За конкурс”.
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Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основама
система и образовања и васпитања („Службени гласник РС” 88/17, 27/18, - др. закон 10/19,
27/2018 - др. закон и 6/2020, у даљем тексту
Закон) 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). Поред
општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и остале услове
прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20). Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о одговарајућем образовању - фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте
образовања (лица са звањем мастер достављају
и диплому основних академских студија); оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, осим
приправника и других лица која могу засновати
радни однос без положеног одговарајућег испита; уверење о држављанству Републике Србије,
не старије од 6 месеци (оригинал или оверена
фотокопија); извод из матичне књиге рођених,
оригинал или оверена фотокопија; уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима; изабрани кандидат
подноси пре закључења уговора о раду; доказ о
неосуђиваности (уверење из ПУ), 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 кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; доказ о
знању српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (односи се на кандидате који
нису образовање стекли на српском језику); биографију. Фотокопије докумената морају бити оверене. Рок за пријављивање за конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Пријава се подноси на формулару за
пријаву на конкурс, који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се достављају непосредно или путем поште на
адресу школе, са назнаком „За конкурс”.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”

11300 Смедерево, Милоша Великог 8
тел. 026/4622-534

Оглас објављен у публикацији „Послови”
03.06.2020. године, поништава се у целости.

ОШ „СВЕТИТЕЉ САВА”
11432 Друговац, Светог Саве бб
тел. 026/721-114

Секретар школе

на одређено време до повратка радника
са боловања, за 50% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава услове предвиђене чла-

ном 139 Закона о основама система образовања
и васпитања, кандидати морају да имају одговарајуће образовање правних наука у складу са
чланом 140 став 1. Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
кандидати су дужни да приложе: 1. радну биографију, 2. попуњен пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc - обавезно, 3. уверење о држављанству
РС, оригинал или оверену копију не старије
од 6 месеци - обавезно, 4. диплому о стеченом образовању, оригинал или оверену копију
не старију од 6 месеци - обавезно, 5. доказ о
неосуђиваности за дела из члана 139 став 1.
тачка 3. Закона о основам система образовања
и васпитања и непостојању дискриминаторног понашања, оригинал или оверену копију,
не старије од 6 месеци - обавезно, 6. доказ о
знању српског језика (обавезно за кандидате
који образовање нису стекли на српском језику). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку о избору кандидата комисија ће
донети у року од осам дана од дана добијања
резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима. Пријаве послати на
адресу: Основна школа „Светитељ Сава”, Светог
Саве бб, 11432 Друговац. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона: 026/721-114.

Дефектолог - олигофренопедагог
одељење за ученике са сметњама у
развоју и инвалидитетом

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава услове предвиђене
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20),
кандидати морају да имају одговарајуће образовање за наставнике основне школе у складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и
6/20) и Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16 и 3/17, 13/18 и 11/19). У складу са
чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20)
кандидати морају да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Кандидат
који не поседује ово образовање биће дужан
да га стекне у року од једне године, а највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу.
Наставник који је у току студија положио испит
из педагогије или психологије или положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл.142 ст. 1 овог
Закона. Кандидат треба да има и: уверење о
држављанству (оригинал или оверена копија);
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење
се подноси пре закључења уговора о раду са
изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
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вична дела примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
да приложе: 1. радну биографију, 2. попуњен
пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc - обавезно, 3. уверење о држављанству РС, оригинал
или оверену копију, не старије од 6 месеци обавезно, 4. диплому о стеченом образовању,
оригинал или оверену копију не старију од 6
месеци - обавезно, 5. доказ о неосуђиваности
(уверење из ПУ) за дела из члана 139 став 1.
тачка 3. Закона о основам система образовања
и васпитања и непостојању дискриминаторног понашања оригинал или оверену копију,
не старије од 6 месеци - обавезно, 6. доказ о
знању српског језика (обавезно за кандидате
који образовање нису стекли на српском језику), 7. оверену копију уверења о положеном
испиту за лиценцу, односно стеченом стручном
испиту или потврду високошколске установе да
има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина у току студија или
након дипломирања (није обавезно, уколико
кандидат исто поседује пожељно је да достави).
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Одлуку о избору кандидата комисија ће донети
у року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима. Пријаве треба послати на
адресу: Основна школа „Светитељ Сава”, Светог
Саве бб, 11432 Друговац. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона: 026/721-114.

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава услове предвиђене
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20),
кандидати морају да имају одговарајуће образовање за наставнике основне школе у складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и
6/20) и Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16 и 3/17, 13/18 и 11/19). У складу са
чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20)
кандидати морају да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања најмање 30
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Кандидат
који не поседује ово образовање биће дужан
да га стекне у року од једне године, а највише две године од дана пријеме у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу.
Наставник који је у току студија положио испит
из педагогије или психологије или положио
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стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог
Закона. Кандидат треба да има и: уверење о
држављанству (оригинал или оверена копија);
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење
се подноси пре закључења уговора о раду са
изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
да приложе: 1. радну биографију, 2. попуњен
пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc - обавезно,
3. уверење о држављанству РС, оригинал или
оверену копију, не старије од 6 месеци - обавезно, 4. диплому о стеченом образовању оригинал или оверену копију не старију од 6
месеци - обавезно, 5. доказ о неосуђиваности
(уверење из ПУ) за дела из члана 139 став 1.
тачка 3. Закона о основам система образовања
и васпитања и непостојању дискриминаторног понашања, оригинал или оверену копију,
не старије од 6 месеци - обавезно, 6. доказ о
знању српског језика (обавезно за кандидате
који образовање нису стекли на српском језику), 7. оверену копију уверења о положеном
испиту за лиценцу, односно стеченом стручном
испиту или потврду високошколске установе да
има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина у току студија или
након дипломирања (није обавезно, уколико
кандидат исто поседује пожељно је да достави).
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Одлуку о избору кандидата комисија ће донети
у року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима. Пријаве треба послати на
адресу: Основна школа „Светитељ Сава”, Светог
Саве бб, 11432 Друговац. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона: 026/721-114.

за кривична дела примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставља
школи. Уз захтев кандидат доставља у оригиналу или овереној фотокопији не старијој од
6 месеци: диплому о стеченој стручној спреми; уверење да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела наведена у чл. 139
ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020),
извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству РС, радну биографију (пожељно). Рок за подношење пријаве на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве се достављају непосредно или путем поште на адресу: ОШ „Херој Света Младеновић” Сараорци, Краља Александра
95, 11315 Сараорци. Сва потребна обавештења
могу се добити код секретара школе на број
телефона: 026/781-082.

ОШ „ХЕРОЈ СВЕТА МЛАДЕНОВИЋ”

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - други закони и 10/2019) и
чланом 3. Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („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): професор
математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику
и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар-информатичар, професор математике
и рачунарства, дипломирани математичар за
математику економије, професор информатике-математике, дипломирани математичар-астроном, дипломирани математичар-промењена
математика, дипломирани математичар-математика финансија (са изборним предметом Основи

11315 Сараорци, Краља Александра 95
тел. 026/781-082

Чистачица

2 извршиоца
УСЛОВИ: завршено основно образовање и
васпитање; уверење о држављанству РС; психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење
се подноси пре закључења уговора о раду са
изабраним кандидатом); доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,

Чистачица

на одређено време, ради замене
одсутних запослених преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: Рок за подношење пријава на конкурс
је 8 дана од дана објављивања. Чланом 154.
став 2. Закона о основама система образовања
и васпитања, прописано је да директор доноси
одлуку о расписивању конкурса, а да кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”

25211 Светозар Милетић, Трг слободе 1
тел. 025/840-041

Наставник математике

на српском наставном језику, за 88,89%
радног времена

Наставник математике

на мађарском наставном језику,
за 88,89% радног времена
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геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике,
мастер професор математике и физике, мастер
професор математике и информатике, мастер
професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани
математичар-мастер, дипломирани инжењер
математике-мастер (са изборним предметом
Основи геометрије), дипломирани математичар-професор математике, дипломирани математичар-теоријска математика, дипломирани
инжењер математике (са изборним предметом
Основи геометрије), професор хемије-математике, професор географије-математике, професор
физике-математике, професор биологије-математике, професор математике-теоријско усмерење, професор математике-теоријски смер,
дипломирани математичар и информатичар,
дипломирани математичар-механичар, мастер професор предметне наставе. Лица која
су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене
математике (са положеним испитом из предмета
геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике ил физике, односно
математике 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 месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
држављанство Републике Србије; 5. познавање
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Докази о испуњености услова под 1, 3, 4
и 5 су саставни део пријаве на конкурс, доказ
о испуњености услова под 2. прибавља се пре
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријаву на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и са одштампаном пријавом подносе
и следећа документа: 1. кратку биографију; 2.
оверену фотокопију дипломе о стручној спреми; 3. уверење о неосуђиваности и непостојању
дискриминаторног понашања издато од стране
надлежне полицијске управе (не старије од 6
месеци); 4. уверење о држављанству; 5. уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику, подноси доказ да је
положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе; за радно
место наставника на мађарском наставном језику; уколико кандидат није стекао одговарајуће
образовање на мађарском језику, подноси и
доказ да је положио испит из мађарског језика
по програму одговарајуће високошколске установе. Пријаве са потребним документима слати
на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

ОСНОВНА ШКОЛА „КИШ ФЕРЕНЦ”

Наставник математике

са 88,89% радног времена, на српском
наставном језику

25265 Свилојево, Главна 52
тел. 025/797-004

25250 Оџаци, Васе Пелагића 60
тел. 025/5742-361, факс: 025/5742965
e-mail: os.brodzaci@gmail.com
www.brodzaci.weebly.com

Наставник математике

за 66,66% норме

Наставник физике
за 60% норме

Библиотекар
за 50% норме
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати за радна места треба да
испуњавају услове прописане чл. 139 Закона о
основама система образовања и васпитања и
то: а) да имају одговарајуће образовање, предвиђено Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи радна места - наставник математике,
наставник физике, библиотекар; б) имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; ц) нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; д)
имају држављанство Републике Србије; е) знају
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар,
који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и техноплошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса и то: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење
о држављанству не старије од 6 месеци; уверење о неосуђиваности не старије од 6 месеци; личну биографију - CV. Лекарско уверење
да лице има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви наведени документи морају
бити оригинал или оверена копија. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у обзир. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор, у року од 8 дана упућује се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе
и доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Разговор са кандидатима биће
обављен у просторијама ОШ „Бранко Радичевић” Оџаци, Васе Пелагића 60. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса се предају
сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова
или на адресу: ОШ „Бранко Радичевић” у Оџацима, Васе Пелагића 60, 25250 Оџаци. Пријаве
се предају у затвореној коверти, са назнаком:
„За конкурс за пријем у радни однос на радно
место наставник математике, физике или библиотекар”.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, висока
стручна спрема, одговарајуће образовање-сходно члану 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник” РС,
бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/2020) образовање
према члану 3. став 1. тачка 9 Правилника о
степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник” РС-Просветни гласник бр. 11/2012,
15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19).

Наставник немачког језика

у другом циклусу основног образовања
и васпитања, са 44,44% радног времена
(одељења на српском наставном језику)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, висока
стручна спрема одговарајуће образовање-сходно члану 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник” РС,
бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/2020) образовање
према члану 3. став 1. тачка 3 Правилника о
степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник” РС- Просветни гласник бр. 11/2012,
15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19).

Наставник немачког језика

у првом циклусу основног образовања
и васпитања, са 30% радног времена
(одељења на српском наставном језику)

Наставник немачког језика

у првом циклусу основног образовања
и васпитања, са 10% радног времена
(комбиновано одељење на мађарском
наставном језику)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме висока
стручна спрема одговарајуће образовање-сходно члану 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник” РС,
бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/2020) образовање
према члану 2. став 2. Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 11/2012, 15/13,
2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19).
ОСТАЛО: да лице има држављанство Републике Србије; 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 кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; знање
српског језика и мађарског језика на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба уз кратку биографију да приложе: попуњен пријавни формулар
(одштампан и преузет са интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја); уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или
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оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених; оверен препис/фотокопију дипломе о
завршеном одговарајућем високом образовању;
уверење о неосуђиваности за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривична дела из групе 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; доказ о знању српског и мађарског
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад доказује се са положеним испитом из
тог језика осим за кандидате који су стекли
образовање на језику на коме се одвија образовно васпитни рад. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима подноси
само изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс
је осам дана од дана објављивања конкурса, у
публикацији „Послови”. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страни Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију у овереној копији, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Пријава на
конкурс мора садржати актуелни број фиксног
или мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Пријава на конкурс се доставља
поштом на адресу: ОШ „Киш Ференц” Свилојево, Главна 52, са назнаком: „Конкурс за пријем
у радни однос за___ (навести радно место)”.
Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон: 025/797-004. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

Чистачица
УСЛОВИ: завршено основно образовање; да
лице има држављанство Републике Србије; 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 кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; знање српског
језика и мађарског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба уз кратку биографију да приложе: попуњен пријавни формулар
(одштампан и преузет са интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја); уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених; оверен препис/фотокопију дипломе
о завршеном основном образовању; уверење
о неосуђиваности за кривично дело за које је
узречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечноБесплатна публикација о запошљавању

сти и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за кандидата није, у складу са
законом утврђено дискриминаторно понашање;
доказ о знању српског и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад доказује се са
положеним испитом из тог језика осим за кандидате који су стекли образовање на језику на
коме се одвија образовно васпитни рад (српски
језик). Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима подноси само изабрани кандидат пре закључивања уговора о
раду. Рок за пријављивање на конкурс је осам
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страни Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију у овереној копији,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Пријава на конкурс
мора садржати актуелни број фиксног или
мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Пријава на конкурс се доставља поштом
на адресу: ОШ „Киш Ференц” Свилојево, Главна 52. Телефон 025/797-004. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

са децом и ученицима, коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима са листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Разговор
са кандидатима биће обављен у просторијама
ОШ „Бранко Радичевић” Оџаци, Васе Пелагића
60. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса се предају сваког радног дана од
07.00 до 14.00 часова или на адресу: ОШ „Бранко Радичевић” у Оџацима, Васе Пелагића 60,
25250 Оџаци. Пријаве се предају у затвореној
коверти са назнаком: За конкурс за пријем у
радни однос на радно место наставник разредне наставе у Основној школи „Бранко Радичевић” у Оџацима, за пуну норму (100%), на
одређено време преко 60 дана, тј. до повратка
радника са функције директора школе (први
мандат).

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

25255 Каравуково, Жарка Зрењанина 90
тел. 025/762-095

25250 Оџаци, Васе Пелагића 60
тел. 025/5742-361, факс: 025/5742-965
e-mail: os.brodzaci@gmail.com
www.brodzaci.weebly.com

Наставник разредне наставе

на одређено време преко 60 дана,
до повратка радника са функције
директора школе (први мандат)
УСЛОВИ: Кандидат за радна места треба да
испуњава услове прописане чл. 139 Закона о
основама система образовања и васпитања и
то: а) има одговарајуће образовање, предвиђено Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи радна места - наставник математике,
наставник физике, библиотекар; б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; ц) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; д) има
држављанство Републике Србије; е) зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и техноплошког развоја, кандидати
достављају потребну документацију у року од 8
дана од дана објављивања конкурса и то: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству
не старије од 6 месеци; уверење о неосуђиваности не старије од 6 месеци; личну биографију
- CV. Лекарско уверење да лице има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви наведени документи морају бити оригинал или оверена копија. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у обзир. Кандидати који буду
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућује
се на психолошку процену способности за рад

ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ”

Наставник енглеског језика
са 66,66% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања и то:
а) има одговарајуће образовање, предвиђено
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи радно место - наставник енглеског језика, и то: професор, дипломирани филолог за
енглески језик и књижевност, дипломирани
професор енглеског језика и књижевности,
мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик), мастер
професор језика и књижевности (студијски
програм или главни предмет/профил енглески
језик), дипломирани филолог англиста - мастер, мастер професор језика и књижевности
(студијски програм језик, књижевност и култура), мастер професор предметне наставе
(претходно завршене студије првог степена
из научне, стручне области), б) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; ц) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; д) има
држављанство Републике Србије; е) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и техноплошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса и то: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству не старије од
6 месеци; уверење о неосуђиваности не старије
од 6 месеци; доказ о знању језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад (доставља се
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уколико образовање није стечено на том језику). Лекарско уверење да лице има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор, у року од 8
дана упућује се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса
се предају на адресу: ОШ „Бора Станковић” у
Каравукову, Жарка Зрењанина 90.

ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ”
25255 Каравуково, Жарка Зрењанина 90
тел. 025/762-095

Наставник руског језика
66,66% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања и то: а) има
одговарајуће образовање, предвиђено Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи радно
место - наставник руског језика, и то: професор,
дипломирани филолог за руски језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или
главни предмет/профил руски језик), мастер
професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил руски језик),
мастер професор слависта - руски језик и књижевност, мастер професор предметне наставе
(претходно завршене студије првог степена
из научне, стручне области), б) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; ц) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; д) има
држављанство Републике Србије; е) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и техноплошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса и
то: извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију); оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
уверење о држављанству не старије од 6 месеци; уверење о неосуђиваности не старије од 6
месеци; доказ о знању језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад (доставља се уколико
образовање није стечено на том језику). Лекарско уверење да лице има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу
„Послови”. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор, у року од 8 дана упућује се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса се предају на адресу: ОШ „Бора
Станковић” у Каравукову, Жарка Зрењанина 90.
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ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ”

25255 Каравуково, Жарка Зрењанина 90
тел. 025/762-095

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања и то: а) има одговарајуће образовање - I степен стручне спреме,
завршена основна школа; б) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; ц) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; д) има
држављанство Републике Србије; е) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и техноплошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса и то: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству не старије од
6 месеци; уверење о неосуђиваности не старије
од 6 месеци; доказ о знању језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад (доставља се
уколико образовање није стечено на том језику). Лекарско уверење да лице има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор, у року од 8
дана упућује се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши
надлежна служба за послове запошљавања.
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса се предају на адресу: ОШ „Бора Станковић” у Каравукову, Жарка Зрењанина 90.

ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ”
25255 Каравуково, Жарка Зрењанина 90
тел. 025/762-095

Самостални финансијскорачуноводствени сарадник
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања и то: а) има одговарајуће образовање - VI степен стручне спреме, економског смера (на основним студијама
у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по прописима
од 10.09.2005. на студијама у трајању од три
године); б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
ц) није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног

саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; д) има држављанство
Републике Србије; е) зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и
техноплошког развоја, кандидати достављају
потребну документацију у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса и то: извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење
о држављанству не старије од 6 месеци; уверење о неосуђиваности не старије од 6 месеци; доказ о знању језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад (доставља се уколико
образовање није стечено на том језику). Лекарско уверење да лице има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућује се
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса се предају
на адресу: ОШ „Бора Станковић” у Каравукову,
Жарка Зрењанина 90.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”
25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб
тел. 025/574-6635

Васпитач

Оџаци (7 извршилаца), Ратково
(1 извршилац), Бачки Грачац (1
извршилац), Дероње (1 извршилац),
Богојево (1 извршилац), Богојево (1
извршилац на мађарском језику)
12 извршилаца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: а) да има одговарајуће образовање за
васпитача стечено на студијана другог степена,
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима од 10.09.205; на
студијсма првог степена, студијама у трајању
од три године или више образовање за васпитача, б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
ц) није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; д) има држављанство Републике Србије; е) зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријавни формулар, који се преузима
са интернет странице Министарства просвете, науке и техноплошког развоја, кандидати
достављају потребну документацију у року од
8 дана од дана објављивања конкурса и то:
оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству не старије
од 6 месеци; уверење о неосуђиваности не старије од 6 месеци; уверење, потврду о лиценци;
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личну биографију - CV. Сви наведени документи морају бити оригинали или оверене копије.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у обзир. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од објављивања у „Пословима”.
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса се предају на адресу: Жарка Зрењанина
бб, 25250 Оџаци или лично.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”
25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб
тел. 025/574-6635

Васпитач

1 извршилац на одређено време до
повратка запослене са породиљског
одсуства за рад у Бачком Брестовцу и
1 извршилац на одређено време ради
замене запосленог распоређеног на
функцију директора, за рад у Оџацима
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: а) има одговарајуће образовање за васпитача стечено на студијана другог степена,
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима од 10.09.205; на
студијсма првог степена, студијама у трајању
од три године или више образовање за васпитача, б) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; ц)
није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за кога није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
д) има држављанство Републике Србије; е) зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и техноплошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса и то:
оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству не старије
од 6 месеци; уверење о неосуђиваности не старије од 6 месеци; уверење, потврду о лиценци;
личну биографију - CV. Сви наведени документи морају бити оригинал или оверена копија.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у обзир. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од објављивања у „Пословима”.
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса се предају на адресу: Жарка Зрењанина
бб, 25250 Оџаци или лично.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”
25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб
тел. 025/574-6635

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: а) има одговарајуће образовање
за васпитача, високо образовање на студијама првог степена, на којима је оспособљено
за рад са децом јасленог узраста или средње
стручно образовање медицинске струке смер
медицинска сестра - васпитач, б) има психичБесплатна публикација о запошљавању

ку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; ц) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; д) има
држављанство Републике Србије; е) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и техноплошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса и то:
оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству не старије
од 6 месеци; уверење о неосуђиваности не старије од 6 месеци; уверење, потврду о лиценци;
личну биографију – CV. Сви наведени документи морају бити оригинал или оверена копија.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у обзир. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од објављивања у”Пословима”.
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса се предају на адресу: Жарка Зрењанина
бб, 25250 Оџаци или лично.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”
25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб
тел. 025/574-6635

Спремачица

за рад у Оџацима 3 извршиоца и за рад у
Раткову 1 извршилац
4 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: а) има одговарајуће основно образовање; б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
ц) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; д) има држављанство Републике Србије. Уз пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и техноплошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса и то:
оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству не старије
од 6 месеци; уверење о неосуђиваности не старије од 6 месеци; уверење, потврду о лиценци;
личну биографију - CV. Сви наведени документи морају бити оригинал или оверена копија.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у обзир. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од објављивања у”Пословима”.
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса се предају на адресу: Жарка Зрењанина
бб, 25250 Оџаци или лично.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”
25250 Оџаци, Жарка
Зрењанина бб
тел. 025/574-6635

Спремачица

за рад на одређено време са 50%
радног времена за рад у Богојеву
- 1 извршилац и за рад у Бачком
Брестовцу - 1 извршилац
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: а) има одговарајуће основно образовање; б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
ц) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; д) има држављанство Републике Србије; Уз пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и техноплошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса и то:
оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству не старије
од 6 месеци; уверење о неосуђиваности не старије од 6 месеци; уверење, потврду о лиценци;
личну биографију - CV. Сви наведени документи морају бити оригинал или оверена копија.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у обзир. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од објављивања у „Пословима”.
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса се предају на адресу: Жарка Зрењанина
бб, 25250 Оџаци или лично.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”
25250 Оџаци,
Жарка Зрењанина бб
тел. 025/574-6635

Сервирка

3 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: а) има средње образовање; б) има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; ц) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; д) има држављанство Републике
Србије. Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и техноплошког развоја, кандидати
достављају потребну документацију у року од
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8 дана од дана објављивања конкурса и то:
оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству не старије
од 6 месеци; уверење о неосуђиваности не старије од 6 месеци; уверење, потврду о лиценци;
личну биографију - CV. Сви наведени документи морају бити оригинал или оверена копија.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у обзир. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од објављивања у „Пословима”.
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса се предају на адресу: Жарка Зрењанина
бб, 25250 Оџаци или лично.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”
25250 Оџаци,
Жарка Зрењанина бб
тел. 025/574-6635

Мајстор одржавања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
следеће прописане: а) има средње образовање;
б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; ц) није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; д) има држављанство Републике Србије; е) возачка дозвола Б категорије. Уз
пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и
техноплошког развоја, кандидати достављају
потребну документацију у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса и то: оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству не старије од 6
месеци; уверење о неосуђиваности не старије
од 6 месеци; уверење, потврду о лиценци; личну биографију - CV; копија возачке дозволе Б
категорије. Сви наведени документи морају
бити оригинал или оверена копија. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у обзир. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од објављивања у”Пословима”. Пријаве
са доказима о испуњености услова конкурса се
предају на адресу: Жарка Зрењанина бб, 25250
Оџаци или лично.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”
25250 Оџаци,
Жарка Зрењанина бб
тел. 025/574-6635

Мајстор одржавања
- ложач
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: а) има средње образовање и положен
стручни испит за рад са судовима под притиском (за послове руковања постројењем
у котларници), б) има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима; ц) 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
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у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних 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; д) има држављанство
Републике Србије; е) возачка дозвола Б категорије. Уз пријавни формулар, који се преузима
са интернет странице Министарства просвете,
науке и техноплошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року од 8
дана од дана објављивања конкурса и то: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству не старије
од 6 месеци; уверење о неосуђиваности не старије од 6 месеци; уверење, потврду о лиценци;
личну биографију - CV; копија возачке дозволе
Б категорије. Сви наведени документи морају
бити оригинал или оверена копија. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у обзир. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од објављивања у „Пословима”. Пријаве
са доказима о испуњености услова конкурса се
предају на адресу: Жарка Зрењанина бб, 25250
Оџаци или лично.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”
25250 Оџаци,
Жарка Зрењанина бб
тел. 025/574-6635

Самостални финансијскорачуноводствени сарадник
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: а) има високо образовање у обиму 180 ЕСПБ бодова, по прописима почев од
10.09.2005., на основним студијима у трајању
до три године, по пропису до 10.09.2005, б)
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; ц) није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; д) има држављанство
Републике Србије; е) да знају српски језик на
ком се остварује васпитно-образовни рад. Уз
пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и
техноплошког развоја, кандидати достављају
потребну документацију у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса и то: оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству не старије од 6 месеци; уверење о неосуђиваности не старије од
6 месеци; уверење, потврду о лиценци; личну биографију - CV. Сви наведени документи морају бити оригинал или оверена копија.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у обзир. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од објављивања у „Пословима”.
Пријаве са доказима о испуњености услова
конкурса се предају на адресу: Жарка Зрењанина бб, 25250 Оџаци или лично.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”
25250 Оџаци,
Жарка Зрењанина бб
тел. 025/574-6635

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: а) има високо образовање у обиму од
најмање240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијима, по пропису почев
од 10.09.2005; дипломирани економиста или на
основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису до 10.09.2005, б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; ц) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; д) има
држављанство Републике Србије; е) да знају
српски језик на ком се остварује васпитно-образовни рад. Уз пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и техноплошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса и то:
оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству не старије
од 6 месеци; уверење о неосуђиваности не старије од 6 месеци; уверење, потврду о лиценци;
личну биографију - CV. Сви наведени документи морају бити оригинал или оверена копија.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у обзир. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од објављивања у „Пословима”.
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса се предају на адресу: Жарка Зрењанина
бб, 25250 Оџаци или лично.

ОШ „КОСТА СТАМЕНКОВИЋ”
25244 Српски Милетић,
Светог Саве 25

Наставник физике
за 60% норме

Сервирка

за 55% норме
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања и то: а) има одговарајуће образовање предвиђено Правилником
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи радна
места - наставник физике; Правилник о организацији и систематизацији послова ОШ „Коста
Стаменковић” Српски Милетић; б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; ц) 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 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 правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; д) има
држављанство Републике Србије; е) да знају
српски језик на ком се остварује васпитно-образовни рад. Уз пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и техноплошког развоја, кандидати достављају потребну документацију
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса и то: оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; уверење о
држављанству не старије од 6 месеци; уверење о неосуђиваности не старије од 6 месеци; личну биографију - CV. Лекарско уверење
да лице има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви наведени документи морају
бити оригинал или оверена копија. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у обзир. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор, у року од 8 дана упућује се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе
и доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Разговор са кандидатима биће
обављен у просторијама ОШ „Коста Стаменковић” Српски Милетић, Светог Саве 25. Пријаве
са доказима о испуњености услова конкурса се
предају на адресу: ОШ „Коста Стаменковић”,
Светог Саве 25, Српски Милетић. Пријаве се
предају у затвореној коверти са назнаком: „За
конкурс за пријем у радни однос на радно место
наставник физике или сервирка”. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране
директора школа.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ
У СОМБОРУ
25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412-030

Сарадник у настави за ужу научну
област Математичке науке
на одређено време, на период
од годину дана

УСЛОВИ: Кандидати морају имати статус студента мастер академских или специјалистичких академских студија на студијском програму: мастер/специјалиста математичар; мастер/
специјалиста инжењер примењене математике; мастер математике финансија. Кандидати
морају имати завршене студије првог степена
са просечном оценом најмање 8, те испуњавати
услове за избор у звање сарадника у настави
који су прописани Законом о високом образовању, Статутом и општим актима Универзитета у Новом Саду и Статутом и општим актима
Педагошког факултета у Сомбору. Кандидати
уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе студија првог степена, уверење да је студент одговарајућих мастер/специјалистичких
академских студија, кратку биографију, библиографију објављених радова и саме радове,
уверење да нису осуђивани (МУП) и очитану/
фотокопију карте.
Бесплатна публикација о запошљавању

Доцент за ужу научну област
Математичке науке

бра 2005. године, а у складу са Правилником
о врсти и степену стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама.

УСЛОВИ: 1. високо образовање на студијама
трећег степена (докторске академске студије)
по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10.09.2005. године; 2. научни назив
доктора наука стечен по пропису који је уређивао високо образовање пре 10.09.2005. године и то: доктор математичких наука или доктор наука примењене математике; 3. кандидат
може бити лице које је сваки од претходних
степена студија завршило са просечном оценом најмање осам (8), односно које има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи и које испуњава и остале
услове предивђене Законом о високом образовању, Статутом и општим актима Универзитета 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 бигорафских података (преузети 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 фотокопију личне карте.

Наставник практичне наставе
у области машинства

на одређено време, на период
од 5 година

ОСТАЛО: Поступак избора у звање и заснивање
радног односа спроводи се у складу са одредбама Закона о високом образовању, одредбама
Статута и општих аката Универзитета у Новом
Саду и Статута и општих аката Факултета.
Место рада: Сомбор. Пријаве са документацијом достављају се Педагошком факултету у
Сомбору на назначену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови”.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕНКО БРЗАК УЧА”
22400 Рума, Вука Караџића 70
тел. 022/474-716

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

Секретар установе
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, стечено
образовање на студијама другог степена (мастер академске 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 Законом о основама система
образовања и васпитања; да има дозволу за
рад секретара (лиценцу за секретара), уколико
нема дозволу за рад секретара дужно је да у
року од две године од дана заснивања радног
односа положи испит за лиценцу за секретар.

Наставник стручних предмета
машинске струке
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, стечено
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије), у складу са Законом о
високом образовању, почев од 10. септембра
2005. године, односно на основним студијама у
трајању од најмање пет година, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септем-

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичко струковне студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем, а у складу са Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама.

Наставник информатике
- мастер информатичар
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, стечено
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије - мастер информатичар),
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, а у складу са Правилником о врсти и степену
стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама.
ОСТАЛО: Услови за сва радна места: 1. одговарајуће образовање, у складу са Правилником
о врсти и степену стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама и Законом о основама система образовања и васпитања, 2. да лице има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3. да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 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 просвете; 2. испуњеност услова у погледу врсте и степена стручне спреме доказује се
оригиналом, односно овереном фотокопијом
дипломе/уверења о звању и степену стручне
спреме; уз мастер диплому обавезно доставити диплому основних студија као и додатак
дипломи, ако постоји; 3. оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених;
4. оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци), 5. доказ о неосуђиваности. Напомена: кандидати ће бити упућени на претходну
проверу психофизичких способности у складу
са законом. Доказ о здравственој способности
кандидата подноси се пре закључивања уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је
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 документацијом о испуњености услова
подносе се на адресу школе: Вука Караџића 70,
22400 Рума, са назнаком „За конкурс”.
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ОШ „VI УДАРНА ВОЈВОЂАНСКА
БРИГАДА”
Грабовци, Главна 40
тел. 022/450-603, факс: 022/450-060

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1. да има одговарајуће образовање у
складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
из члана 139 став 1. тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања; 4. да
има држављанство Републике Србије; 5. да зна
српски језик. Кандидат по конкурсу је у обавези да приложи следећа документа, у оригиналу
или овереној копији (не старије од 6 месеци):
1. пријавни формулар попуњен и одштампан
са интернет странице Министарства просвете;
2. диплому о стеченом одговарајућем образовању; 3. доказ о неосуђиваности за кривична
дела из члана 139 став 1. тачка 3) Закона; 4.
уверење о држављанству Републике Србије;
5. извод из матичне књиге рођених, 6. доказ о
познавању српског језика - подноси кандидат
који није стекао образовање на српском језику. Доказ о физичкој, психичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидат који буде изабран биће
у обавези да, пре закључења уговора о раду,
за документа која је приложио као оверену
копију достави на увид оригинална документа.
Рок за достављање пријава износи 8 дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови”.
Неблаговремене или непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање. Пријаве на конкурс
са документацијом и прилозима подносе се
препорученом пошиљком или лично на адресу: ОШ „VI ударна војвођанска бригада”, Главна
40, 22423 Грабовци, са назнаком „За конкурс”.
За све додатне информације кандидати се могу
обратити у секретаријат школе, радним данима
од 9 до 13 часова или на телефон: 022/450-603.

ОСНОВНА ШКОЛА „22. ЈУЛ”
22325 Крчедин, Наде Јаношевић 4
тел. 022/2500-307

Спремачица
УСЛОВИ: сведочанство о завршеној основној школи; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за 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 изречну кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Кандидат је дужан
да приликом пријаве на конкурс достави сле-
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дећу документацију: 1) пријавни формулар
(попуњен и одштампан); 2) диплому о стеченом одговарајућем образовању (оригинал или
оверену фотокопију); 3) доказ о држављанству, не старији од шест месеци (оригинал или
оверену фотокопију); 4) доказ о знању језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад
- српски језик (оригинал или оверену фотокопију); 5) уверење да није осуђиван/а правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречну кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање. Уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима се подноси пре закључења уговора о раду.
Пријавни формулар попуњава се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве се подносе лично или путем поште на
адресу: Основна школа „22. јул”, Наде Јаношевић 4, 22325 Крчедин, са назнаком „Конкурс
за наставника енглеског језика I циклус” или
„Конкурс за наставника историје”. За потребне
информације обратити се секретару школе на
телефон: 022/2500-620.

формулар кандидати достављају следећу документацију: 1. оверену фотокопију дипломе о
одговарајућем образовању; 2. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 3. уверење о држављанству Републике
Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или
оверену фотокопију); 4. уверење о неосуђиваности не старије од 3 месеца (оригинал или
оверену фотокопију); 5. доказ о знању језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад у
школи се доставља уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику; 6. доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима доставиће само изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду (лекарско уверење). Фотокопије докумената се оверавају од стране јавног
бележника. Пријаве на конкурс, са потребном
документацијом, доставити лично или поштом
на адресу: ОШ „Бранко Радичевић”, Жарка
Зрењанина 1, 22327 Марадик. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе, телефон: 022/506-603.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије),
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године или високо образовање стечено на
студијама првог степена (основне струковне
студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или више образовање
- васпитач.

22327 Марадик, Жарка Зрењанина 1
тел. 022/506-603

Педагог
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, предвиђених Законом о раду
(„Сл. гласник РС” 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 аутентично тумачење), кандидат мора испуњавати и посебне услове прописане у члану 139 и
140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18
- други закони, 10/19 и 6/2020): 1) да има
одговарајуће високо образовање - на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. Уз пријавни

ПУ „РАДОСТ”
22304 Нови Бановци, Бановци-Дунав,
Кабларска бб
тел. 022/340-983

Васпитач

2 извршиоца

Службеник за јавне набавке
УСЛОВИ: 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 или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, из области правних наука; знање рада на рачунару; положен стручни
испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом; најмање три године радног
искуства. Сви кандидати треба да испуњавају
следеће услове: да имају одговарајуће образовање; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за 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; да имају држављанство Републике
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Србије; да знају српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад (доказ
су дужни да доставе само они кандидати који
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). Кандидати треба да приложе:
попуњени пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, оригинал или оверену копију извода из
матичне књиге рођених, оригинал или оверену
копију уверења о држављанству, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о
неосуђиваности (потврда се прибавља у МУПу
и не може бити старија од шест месеци), кратку
биографију са адресом и телефоном. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок
за пријављивање на конкурс је осам дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве доставити на адресу: ПУ „Радост” Нови
Бановци, 22303 Бановци-Дунав, Кабларска бб,
са назнаком: „За конкурс”, или предати лично
у секретаријату, од 9.00 до 14.00 часова. Телефон за ближе информације: 022/340-983, локал
105.

ОСНОВНА ШКОЛА „БОШКО
ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ”
22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 27
тел/факс: 022/621-671
e-mail: smpinki@mts.rs
www: osbppinki.edu.rs

Наставник математике

за рад у издвојеном одељењу Гргуревци
и у Сремској Митровици

Наставник немачког језика
за рад у Сремској Митровици

УСЛОВИ: андидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања, и то: да има
одговарајуће образовање у складу са чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. 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 способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело из
члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Услови у погледу образовања
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 студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука (мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета); или 2) високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по прописима који су уређивали висоБесплатна публикација о запошљавању

ко 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. 1.
За наставника математике: У складу са чл. 3.
став 1, тачка 9. Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 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 математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску
математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар - информатичар; професор математике и рачунарства; дипломирани
математичар за математику економије; професор информатике - математике; дипломирани математичар - астроном; дипломирани
математичар - примењена математика; дипломирани математичар - математика финансија
(са изборним предметом Основи геометрије);
дипломирани информатичар; мастер математичар; мастер професор математике; мастер професор математике и физике; мастер професор
математике и информатике; мастер професор
физике и математике; мастер професор информатике и математике; дипломирани професор
математике-мастер; дипломирани математичар - мастер; дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи
геометрије); дипломирани математичар - професор математике; дипломирани математичар
- теоријска математика; дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи
геометрије); професор хемије - математике;
професор географије - математике; професор
физике - математике; професор биологије математике; професор математике - теоријско
усмерење; професор математике - теоријски
смер; дипломирани математичар и информатичар; дипломирани математичар - механичар;
мастер професор предметне наставе. Лица која
су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер треба да имају завршене основне академске студије на студијским
програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из
предмета геометрија или основи геометрије)
или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике. 2. 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 („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 немачког језика у основној школи могу да обављају:
професор, односно дипломирани филолог за
немачки језик и књижевност; мастер филолог
(студијски програм или главни предмет/профил
немачки језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик); мастер професор
предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет).
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају 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 формулар на званичној интернет страници Министарства (налази се
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја у делу
„Ново на сајту”) и уз одштампани пријавни

формулар, кратку биографију, достављају школи следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе - за лица која су стекла академско
звање мастер доставља се и оверена фотокопија дипломе о завршеним основним академским студијама првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); доказ
о знању српског језика доставља се само уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику или на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад; доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
или злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за кога није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторско понашање (оригинал или
оверена фотокопија, прибавља кандидат од
надлежне полицијске управе); уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 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 затвореној коверти
са назнаком: „За конкурсну комисију - не отварати” уз обавезну назнаку за које радно место
се конкурише, на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ”
22000 Сремска Митровица,
Петра Прерадовића 51
тел. 022/624-362
e-mail: jovanpopovic.sm14@gmail.com

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у
складу са чланом 140 став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник 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 научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисцилпинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, при чему мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали образовање до 10. септембра
2005. године. Кандидат мора да испуњава
услове из члана 3 тачка 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних 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
17.06.2020. | Број 886 |
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језик), мастер професор језика и књижевности
(студијски програм или главни предмет/профил немачки језик); мастер професор језика и
књижевности (студијски програм Језик, књижевност и култура); мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет).

Наставник математике
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у
складу са чланом 140 став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник 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 научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисцилпинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, при чему мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали образовање до
10. септембра 2005. године. 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 - 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 математике може да изводи лице које
је стекло високо образовање, и то: професор
математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и
примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар
- информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном,
дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом Основи
геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике,
мастер професор математике и физике, мастер
професор математике и информатике, мастер
професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани
математичар - мастер, дипломирани инжењер
математике - мастер (са изборним предметом
Основи геометрије), дипломирани математичар
- професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани
инжењер математике (са изборним предметом
Основи геометрије), професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије математике, професор математике - теоријско
усмерење, професор математике - теоријски
смер, дипломирани математичар и информатичар; дипломирани математичар - механичар;
мастер професор предметне наставе. Лица која
су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене
математике (са положеним испитом из предмета
геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно
математике и информатике.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу на оба
радна места треба да испуњавају услове из
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члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 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 стеченој стручној спреми; уверење о
држављанству Републике Србије - оригинал или
оверена фотокопија; уверење да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примања или давања мита,
за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и за кога 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 достављају 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 здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора. Проверу психофизичких способности
кандидата који испуњавају услове у погледу
врсте стручне спреме, а који су се благовремено и са потпуном документацијом пријавили
на конкурс вршиће надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. 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 публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Пријавни формулар са доказима о испуњавању услова за заснивање радног
односа доставити на адресу школе или лично
у секретаријат школе. Адреса школе: Основна
школа „Јован Поповић”, Петра Прерадовића 51,
22000 Сремска Митровица. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ „23. ОКТОБАР”
22424 Кленак, Мачванска 2
тел/факс: 022/445-418

Наставник српског језика
са 77% радног времена

Наставник немачког језика
са 77% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1. да имају одговарајуће образовање у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; 2. да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
из члана 139 став 1. тачка 3) Закона о основама
система образовања и васпитања; 4. да имају
држављанство Републике Србије; 5. да знају
српски језик. Кандидати су у обавези да приложи следећа документа, у оригиналу или овереној копији (не старије од 6 месеци): 1. пријавни
формулар попуњен и одштампан са интернет
странице Министарства просвете; 2. диплома о
стеченом одговарајућем образовању; 3. доказ
о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став 1. тачка 3) Закона; 4. уверење о
држављанству Републике Србије; 5. извод из

матичне књиге рођених, 6. доказ о познавању
српског језика- подносе кандидати који нису
стекли образовање на српском језику. Доказ о
физичкој, психичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Кандидат који буде изабран биће у обавези да,
пре закључења уговора о раду, за документа
која је приложио као оверену копију достави на
увид оригинална документа. Рок за достављање
пријава износи 8 дана од дана објављивања
конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене
или непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве на конкурс са документацијом и
прилозима подносе се препорученом пошиљком
или лично на адресу ОШ „23. октобар”, Мачванска 2, 22424 Кленак, са назнаком „За конкурс”.
За све додатне информације кандидати се могу
обратити у секретаријат школе, радним данима
од 9 до 13 часова или на телефон: 022/445-418.

СУБОТИЦА
МУЗИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Штросмајерова 3
тел. 024/525-672

Наставник флауте

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да преузму формулар за пријаву на конкурс на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја: www.mpntr.gov.rs. Кандидати су дужни
да попуне пријавни формулар и да попуњен и
одштампан пријавни формулар заједно са осталом потребном документацијом наведеном у
овом конкурсу доставе школи, у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве поднете
по истеку овог рока су неблаговремене и као такве неће бити узимане у разматрање. За пријем
у радни однос кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање.
Сходно члану 140. ЗОСОВ, наставник, васпитач
и стручни сарадник јесте лице које је стекло
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, и
то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из
става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмете, односно групу предмета. 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 најамње
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са европским системом преноса бодова. Образовање из става 1. овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је
обавезан да стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. Програм
за стицање образовања из става 1. овог члана
остварује високошколска установа у оквиру акре-
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дитованог студијског програма или као програм
образовања током читавог живота, у складу са
прописима којима се уређује високо образовање.
Сматра се да наставник, васпитач и стручни
сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу има
образовање из става 1. овог члана закона. Врста
образовања, односно потребно звање за радно
место наставника флауте прописана је, и то: за
наставника у средњој музичкој школи стручна
спрема прописана је Правилником о степену и
врсти образовања наставника, 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 и 11/2016): за наставника у
основној музичкој школи стручна спрема прописана је Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/2013);
да има психофизичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме остварује
образовно-васпитни рад: српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доставе: кратку биографију, уверење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија, извод
из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, уверење или диплому о стеченом образовању - оверена фотокопија, доказ
о знању језика на коме се изводи образовно
васпитни рад - српски језик (сведочанство или
диплома о завршеној средњој, вишој или високој школи из које је видљиво да је кандидат
стекао образовање на језику на коме се изводи
настава или уверење о положеном испиту из
тог језика по програму одговарајуће високошколске установе) - оверена фотокопија; доказ
да кандидат поседује знање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина (потврда са факултета, додатак дипломи из кога је
видљиво да је кандидат положио одговарајуће
испите или уверење о положеном стручном
испиту или испиту за лиценцу) - оверена фотокопија. Доказ да кандидат има здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља
се пре закључивања уговора о раду, у оригиналу. Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима извршиће надлежна служба за запошљавање. Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, школа ће прибавити
по службеној дужности од МУП-а, за изабраног
кандидата. Пријаве се могу предати лично у
секретаријату школе, радним данима од 08.00
часова до 14.00 часова или послати поштом на
Бесплатна публикација о запошљавању

адресу школе: Штросмајерова 3, 24000 Суботица. Телефон за информације: 024/525-672.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24000 Суботица, Београдски пут 126

Конкурс за избор запослених за текућу школску
2019/20. годину за следећа радна места:

Стручни сарадник - психолог

са 80% радног времена, на српском
и мађарском наставном језику
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за заснивање радног односа прописане чл.
139 и чл. 140 став 1 Закона о основама образовања и васпитања, а то су: 1. одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 140 став 1
Закона: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, уз
услов да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. да
лице није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. држављанство Републике Србије; 5. да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (мађарски језик).
ОСТАЛО: Члан 141. став 3. Закона регулише
да, изузетно, послове наставника уметничких и стручних предмета у музичкој школи и
одређених стручних предмета у стручној школи, за које се не образују наставници са одговарајућим образовањем из члана 140. ст. 1.
и 2. Закона, може да обавља и лице са одговарајућим образовањем из члана 140. став 3.
Закона, односно средњим образовањем. Члан
140. став 3. Закона регулише да изузетно,
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на
студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем. 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 и 7/2019,
даље Правилник), прописани су степен и врста
образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама за сва подручја рада, и то
за стицање средњег образовања и васпитања
у трогодишњем и четворогодишњем трајању.
Правилник може да се преузима на званичној

интернет страници Средње медицинске школе:
www.medicinskasu.edu.rs. Кандидат је дужан да
уз попуњени пријавни формулар, који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(www.mpn.gov.rs), на конкурс достави: оверену
копију доказа о стеченом одговарајућем високом образовању, у складу с чл. 140 Закона и
Правилника; уверење из казнене евиденције
МУП-а да лице није осуђивано, у складу са чл.
139. став 1. тачка 3) Закона (прибавља се у
надлежној полицијској управи према месту пребивалишта); оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије; оверену копију доказа да зна српски и/или мађарски
језик (оверена копија дипломе о завршеној
средњој школи, вишој школи или факултету
на српском/мађарском језику или уверење о
положеном испиту из српског/мађарског језика по програму одговарајуће високошколске
установе). Уколико је кандидат стекао одговарајуће високо образовање из члана 140. став 1.
Закона на српском језику, сматра се да је достављањем овог доказа доставио и доказ да зна
српски језик. Кандидати који испуњавају услове
за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Након психолошке процене
конкурсна комисија обавиће разговор са кандидатима који се налазе на листи кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос и
доноси решење о избору кандидата. Изабрани
кандидат доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима пре закључења уговора о
раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Копије доказа
које се подносе при конкурисању оверавају
се од стране надлежног органа, у супротном
неће се узети у разматрање. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве доставити на адресу: Средња медицинска школа, 24106 Суботица, Београдски пут 126,
са назнаком „Конкурс за радно место”.

ОИСШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 14
тел. 024/553-037

Дипломирани дефектолог

на српском наставном језику
13 извршилаца
УСЛОВИ: Услов у погледу образовања: у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача у
основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 17/2018).

Дипломирани дефектолог

на мађарском наставном језику
9 извршилаца
УСЛОВИ: Услов у погледу образовања: у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача у
основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 17/2018).

Дипломирани дефектолог у
индивидуалном третману соматопед
на српском наставном језику

УСЛОВИ: Услов у погледу образовања: у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача у
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Наука и образовање

основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 17/2018).

Дипломирани дефектолог у
индивидуалном третману
- логопед
на српском наставном језику

УСЛОВИ: Услов у погледу образовања: у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача у
основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 17/2018).

Дипломирани дефектолог у
индивидуалном третману олигофренолог
на српском наставном језику

Дипломирани дефектолог у
индивидуалном третману специјални педагог
на српском наставном језику

УСЛОВИ: Услов у погледу образовања: у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача у
основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 17/2018).

Дипломирани дефектолог у
индивидуалном третману
- логопед

на мађарском наставном језику
УСЛОВИ: Услов у погледу образовања: у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача у
основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 17/2018).

Дипломирани дефектолог у
индивидуалном третману олигофренолог

на мађарском наставном језику
УСЛОВ: Услов у погледу образовања: у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача у
основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 17/2018).

Педагог
УСЛОВИ: Услов у погледу образовања: у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача у
основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 17/2018).

Стручни сарадник - специјални
педагог
УСЛОВ: Услов у погледу образовања: у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача у
основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 17/2018).

Стручни сарадник - сарадник
за израду дидактичких
средстава и помагала за децу
са сензомоторичким сметњама
(олигофренолог)
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УСЛОВИ: Услов у погледу образовања: у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача у
основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 17/2018).

Организатор практичне наставе
са непуним радним временом 50%

УСЛОВИ: Услов у погледу образовања: у складу
са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике ментално
ометене у развоју („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 1/95, 24/2004, 10/2009, 2/2012 и
11/2016).

Референт за финансијскорачуноводствене послове
УСЛОВИ: Услов у погледу образовања: средња
стручна спрема.

Медицинска сестра
2 извршиоца

УСЛОВИ: Услов у погледу образовања: средња
стручна спрема медицинске школе.

Спремачица
УСЛОВИ: Услов у погледу образовања: IV степен стручне спреме - електро, столарске, браварске или водоинсталатерске струке.
ОСТАЛО: Поред услова прописаних чланом 139
до 144 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/18, 10/19 и 6/2020), кандидати за горе наведено радно место треба да имају: одговарајуће
високо образовање према члану 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19 и
6/2020) и према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи за ученике са сметњама
у развоју („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 17/2018), Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике ментално ометене у развоју
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 1/95,
24/2004, 10/2009, 2/2012 и 11/2016). Кандидат
мора да испуњава и остале услове за пријем
у радни однос прописане чл. 139 Закона: да
има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе 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 српски
језик, односно мађарски језик уколико конкурише за радно место наставника који образовно-васпитни рад остварује на том језику. Кандидат који нема обавезно образовање прописано
чл. 142 Закона о основама система образовања
и васпитања (психолошке, педагошке и методичке дисциплине), обавезан је да га стекне у
року од једне године, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за пола-

гање испита за лиценцу. Кандидат је дужан да
уз попуњени пријавни формулар који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(www.mpn.gov.rs - одељак „Ново на сајту”) на
конкурс достави: оверену копију доказа о стеченом одговарајућем образовању; уверење из
казнене евиденције МУП-а да лице није осуђивано, у складу са чл. 139 став 1. тачка 3) Закона; оригинал или оверену копију уверења о
држављанству Републике Србије, не старије од
6 месеци; оверену копију доказа да зна српски
језик (за сва радна места) и мађарски језик уколико конкурише за радно место наставника који
образовно-васпитни рад остварује на том језику
(оверена копија дипломе о завршеној средњој
школи, вишој школи или факултету на српском/
мађарском језику или оверена копија уверења о
положеном испиту из српског/мађарског језика
по програму одговарајуће високошколске установе; уколико је кандидат стекао одговарајуће
образовање из члана 140 Закона на српском
језику, сматра се да је достављањем овог доказа, доставио и доказ да зна српски језик); биографију са прегледом радних ангажовања (обавезно навести адресу за пријем поште и број
телефона). Копије доказа које се подносе при
конкурисању морају бити оверене од стране
надлежног органа, у супротном се неће узети у
разматрање. Кандидати који испуњавају услове
за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Након психолошке процене,
конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима који се налазе на листи кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос и
доноси решење о избору кандидата. Изабрани
кандидат доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима пре закључења уговора
о раду (не у склопу конкурсне документације).
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: ОИСШ „Жарко
Зрењанин”, Ивана Горана Ковачића 14, 24000
Суботица (са назнаком „Конкурс за пријем у
радни однос”). Информације о конкурсу могу
се добити од секретара школе: Сандра Визин,
радним данима у периоду од 8 до 12 часова,
позивом на број 024/553-037.

Домар
УСЛОВ: IV степен стручне спреме - електро,
столарске, браварске или водоинсталатерске
струке.
ОШ „БОСА МИЛИЋЕВИЋ”
24223 Нови Жедник, Николе Тесле 1
тел. 024/785-026

Наставник српског језика
са 94% норме

УСЛОВИ: Кандидат 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 и 13/17 - одлука УС
РС, 113/17 и 95/2018 - аутентично тумачење),
треба да испуњава и посебне услове предвиђене одредбама 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), чланом 3 Правилника 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 и 2/2020) и чл. 16 Правилника о организацији и систематизацији послова ОШ „Боса
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Милићевић” Нови Жедник, бр. 203/2018 од 02.
04. 2018. године. Одговарајуће образовање:
професор, односно дипломирани филолог за
српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и општу
књижевност, професор српскохрватског језика
са јужнословенским језицима, професор југословенске књижевности и српског језика, професор југословенске књижевности са страним
језиком, професор српског језика и књижевности, професор српске књижевности и језика, професор српске књижевности и језика са
општом књижевношћу, дипломирани филолог
за књижевност и српски језик, дипломирани
филолог за српски језик и књижевност, дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима, мастер професор језика
и књижевности (студијски програми: српски
језик, српски језик и књижевност, српска књижевност; српска књижевност и језик; српска
књижевност и језик са општом књижевношћу,
српска филологија: српски језик и лингвистика,
српска филологија: српски језик и књижевност;
филологија, модули: српски језик и српски
језик и компаративна књижевност, компаративна књижевност са теоријом књижевности),
мастер филолог (студијски програми: српски
језик; српски језик и књижевност; српска књижевност, српска књижевност и језик, српска
књижевност и језик са општом књижевношћу,
српска филологија: српски језик и лингвистика,
филологија, модули: српски језик и српски језик
и компаративна књижевност), мастер професор
предметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским
програмима српски језик и књижевност, српска
књижевност и језик, српска књижевност и језик
са компаратистиком, српска филологија: српски
језик и књижевност, србистика; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од њамање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног детета, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја, и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на којем се остврује образовно-васпитни рад.

школи и то: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за
теоријску математику и примене, дипомирани
математичар за рачунарство и информатику,
дипломирани математичар-информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани
математичар за математику економије, професор информатике-математике, дипломирани
математичар-астроном, дипломирани математичар- примењена математика, дипломирани
математичар-математика финансије (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер
професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и
математике, мастер професор информатике и
математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар-мастер, дипломирани инжињер математике-мастер
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани математичар- професор математике, дипломирани математичар-теоријска
математика, дипломирани инжињер математике (са изборним предметом Основи геометрије),
професор хемије-математике, професор географије-математике, професор физике-математике, професор биологије-математике, профеор
математике-теоријско усмерење, профеор математике-теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар -механичар, мастер професор предметне
наставе. Лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани-мастер треба да
имају завршене основне академске студијена
студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним
испитом из предмета геометрија или основи
геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од њамање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног детета, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја, и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик
на којем се остврује образовно-васпитни рад.

Наставник математике

УСЛОВИ: поред услова прописаних чланом 139
и 132 став 2 и став 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/18, 10/19 и 6/2020), кандидат за
горе наведено радно место треба да има: одговарајуће високо образовање звање дипломирани правник-мастер или дипломирани правник
који је стекао образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, према
члану 132. ст. 2. и 140 став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др закон, и 10/19
и 6/2020). Поред одговарајућег високог образовања, кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
држављанство Републике Србије; доказ да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, оду-

са 89% норме

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, у складу са
чланом 140 Закона, односно: 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне односно стручне области или области
педагошких наука, 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године и у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
Бесплатна публикација о запошљавању

Секретар установе
са 50% норме

зимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање;
зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.

Шеф рачуноводства
са 50% норме

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних
Законом о раду („Службени гласник РС”, 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС
РС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење,
кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/18, 10/19 и 6/2020), и члана 21.
Правилника о организацији и систематизацији
послова ОШ „Боса Милићевић” Нови Жедник
бр. 203/2018 од 02. 04. 2018. године; одговарајуће високо образовање које је стекао на
основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису које уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године; или на
студијама у трајању од најмање три године по
пропису који који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, изузетно
средње образовање и најмање пет година радног искуства стеченог на тим пословима. Поред
одговарајућег високог образовања, кандидат
треба да испуњава следеће услове: да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; држављанство
Републике Србије; доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање; зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (одштампани формулар попуњен на интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја), кандидат треба да достави следећу
документацију: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању, 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 шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде - уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова,
односно положеним испитима из психологије и
педагогије или оверена копија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу) за оне који образовање поседују, они
који не поседују, Закон сходно члану 142 став
2. дозвољава да је ово образовање наставник
обавезан да стекне у року од једне године, а
највише две године оддана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6
17.06.2020. | Број 886 |
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месеци), уверење о држављанству (оригинал
и оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), извод из казнене евиденције (од надлежне
полицијске управе МУП-а, не старије 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 положеним испитом из тог језика по програму одговарајуће високе школске
установе. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује
директор школе. Кандидати који буду изабрани
у ужи избор, упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Након тога комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос и обавља
разговор са њима. У року од осам дана од
обављеног разговора комисија доноси решење
о избору кандидата. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву
са доказима о испуњености услова доставити
на адресу школе. Докази о испуњавању услова
предвиђених овим огласом, ако нису оригинални, него фотокопије или преписи, морају бити
оверени у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник
РС”, бр. 93/2014 и 22/2015). Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, телефон 024/785-026. Пријаву на
конкурс слати у затвореној коверти лично или
путем препоручене пошиљке на адресу школе: Основна школа „Боса Милићевић” Нови
Жедник, Николе Тесле 1, 24223 Нови Жедник.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
узети у разматрање. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „МАЈШАНСКИ ПУТ”
24000 Суботица, Мајшански пут 87

Наставник српског
као нематерњег језика

у I циклусу основног образовања и
васпитања, са 97% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и вапитања: 1) има одговарајуће образовање: кандидат треба да има
одговарајуће образовање прописано чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/2018
- др. закони, 10/19 и 6/20) и члана 2 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, 11/20162/2017,
3/2017, 13/18 и 11/19); 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
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држављанство Републике Србије; 5) зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (мађарски језик). 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 пресудом за кривична дела из
чл. 139 став 1. тачка 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 српског односно мађарског језика) попуњен и одштампан формулар за
пријем у радни однос у установи образовања и
васпитања, који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (www.mpn.gov.rs). Наставник мора да има и образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наведено образовање 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 психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, има горе наведено образовање (члан 142. ЗОСОВ). Лекарско уверење да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Психолошку процену способности кандидата за
рад са децом и ученицима извршиће надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих 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
на адресу: ОШ „Мајшански пут” Суботица, Мајшански пут 87, 24000 Суботица.

Чистачица

2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и вапитања и Правилника о
организацији и систематизацији радних места
у ОШ „Мајшански пут” у Суботици: 1) да има
одговарајуће образовање (завршено основно образовање): 2) има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за 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 кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски
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 да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела из
чл. 139 став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од
6 месеци), оригинал или оверену фотокопију
доказа о знању српског језика. Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Психолошку процену способности
кандидата за рад са децом и ученицима извршиће надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. У складу
са чланом 155. став 1. и 2. и чланом 154 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати су дужни да попуне формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања, који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs),
а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом достављају школи. 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 на адресу: ОШ „Мајшански пут” Суботица, Мајшански пут бр. 87, 24000 Суботица.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН МИКИЋ”
24000 Суботица, Саве Ковачевића 16

Чистачица - помоћно
техничко особље
2 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних
чланом 24. став 1. Закона о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и
95/2018- аутентично тумачење), за пријем у
радни однос кандидат треба да испуњава следеће услове прописане чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања и то
да: 1) има одговарајуће образовање - најмање
основно образовање; 2) психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против 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 остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1. овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада. Докази о испуњености услова из
става 1. тачка 1), 3) - 5) овог члана саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења
уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: попуњен пријавни формулар
који се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развија Републике
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Наука и образовање

Србије; доказ да поседује одговарајуће образовање - оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (у овом случају
о завршеном основном образовању), оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију; оригинал
или оверену фотокопију уверења из казнене
евиденције да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против 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
о знању језика на којем се изводи образовно-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 Национална служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Пре закључења
уговора о раду кандидат треба да прибави уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима. Избор
се врши у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. У складу са чланом 154 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања,
кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Кандидати који уђу у ужи избор биће
позвани на разговор. Пријаве на конкурс слати
на адресу школе: ОШ „Јован Микић” Суботица,
Саве Ковачевића 16, Суботица. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса.

Наставник физичког и здравственог
васпитања
на мађарском језику,
са 60% 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 - 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 основама система образовања и васпитања
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 и 13/2018 и 11/2019) и то: 1) има
одговарајуће образовање - да има одговарајуће
високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; 2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педгошких наука на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
Бесплатна публикација о запошљавању

године. Лице које је стекло образовање на студијама другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, стручне области или области педагошких наука, мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета. На основу Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, наставу и друге облике
образовно-васпитног рада физичког васпитања
може да обавља: професор физичког васпитања, професор физичке културе, дипломирани
педагог физичке културе, професор физичког
васпитања - дипломирани тренер са назнаком
спортске гране, професор физичког васпитања
- дипломирани организатор спортске рекреације, професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор
физичког васпитања и спорта, мастер професор
физичког васпитања и спорта, мастер физичког
васпитања и кинезитерапије, професор физичког васпитања и спорта, мастер физичког васпитања и спорта, професор спорта и физичког
васпитања, професор спорта и физичке културе; 2) да лице има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против 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 остварује образовно-васпитни рад. Услови из
става 1. овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености услова из става 1. тачка
1), 3) - 5) овог члана саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да достави: попуњен пријавни формулар који се
налази на сајту Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије; доказ
да поседује одговарајуће образовање - оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије,
извод из матичне књиге рођених или оверену
фотокопију, оригинал или оверену фотокопију
уверења из казнене евиденције да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, доказ о знању језика на којем се изводи
образовно-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

Национална служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Пре
закључења уговора о раду кандидат треба да
прибави уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима. Избор се врши у складу са Законом о
основама система образовања и васпитања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. У складу са чланом 154
став 2. Закона о основама система образовања
и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Кандидати који уђу
у ужи избор биће позвани на разговор. Пријаве
на конкурс слати на адресу школе: ОШ „Јован
Микић” Суботица, Саве Ковачевића 16, Суботица. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса.

ОШ „ПЕТЕФИ ШАНДОР”
24414 Хајдуково, Омладинских бригада 29-31
тел. 024/260-237

Наставник разредне наставе

на мађарском наставном језику

Наставник предметне наставе физичко васпитање
на мађарском наставном језику

Наставник предметне наставе српски језик као нематерњи
Наставник предметне наставе математика
на мађарском наставном језику

Наставник предметне наставе физика

са 60% радног времена, на мађарском
наставном језику

Наставник предметне наставе ликовно васпитање

са 50% радног времена, на мађарском
наставном језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
високо образовање из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 88/17, 27/18, 27/18
- др. закон, 10/19, 6/20) 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, 2/20); да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није кривично осуђиван на безусловну казну затвора у трајању од
најмање три месеци као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да је
држављанин Републике Србије; да зна српски
језик и језик наставе - мађарски језик.

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат за радно место чистачице
треба да испуњава услове из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања, и
то: да има одговарајуће образовање: 1. степен
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стручне спреме (завршена основна школа); да
има одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - мађарски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: извод из матичне књиге рођених не старије од шест месеци (оригинал или
оверену фотокопију); уверење о држављанству
или оверену фотокопију уверења о држављанствуне не старије од шест месеци (оригиналили
оверену фотокопију); диплому о стеченој стручној спреми или оверену фотокопију; уверење
о неосуђиваности (не старије од шест месеци); лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима школа ће тражити од изабраног кандидата пре закључивања уговора о раду; доказ
о познавању српског језика и језика на којем
остварује образовно-васпитни рад (диплома,
односно уверење о стеченом високом образовању, уколико је на српском језику, ако завршио факултет на мађарском језику, знање српског језика доказује се потврдом одговарајуће
висикошколске установе да је положио испит из
српског језика, у супротном је потребно доставити оверену копију доказа да зна српски језик,
тј. оверену фотокопију дипломе о завршеној
средњој школи на српском језику или потврду из средње школе да је учио српски језик, а
доказ да кандидат зна мађарски језик потребно је доставити оверену фотокопиу дипломе о
завршеној средњој школи на мађарском језику
или потврду из средње школе да је учио мађарски језик или уверење о положеном испиту из
мађарског језика одговарајуће високошколске
установе). Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја и краћу
биографију. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”. Кандидати који су изабрани у ужи избор (испуњавају услове конкурса) упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима, коју врши надлежна
Национална служба за запошљавање применом
стандардизованих поступака. Пријаве слати у
затвореном омоту, са назнаком „За конкурс”,
на горенаведену адресу. Ближе информације о
конкурсу се могу добити на број телефона: 024
260 037.

ШАБАЦ
ОШ „ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ”
15357 Клење, Дринска 1

Наставник математике
Наставник математике

са 77,78% радног времена

Педагог
Наставник физике

са 60% радног времена
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са 82,22% радног времена
УСЛОВИ: кандидати за наставника математике,
физике и педагога треба да испуњавају следеће
услове: 1. да имају одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018, 6/2020 и 10/2019) и
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”бр.
11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018,
11/2019 и 2/2020), 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење о томе као
доказ доставља кандидат који буде изабран пре
закључења уговора о раду); 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(оригинал или оверена фотокопија уверења из
МУП-а да није старије од 6 месеци); 4. да имају
држављанство Републике Србије; 5. да знају
српски и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Чланом 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
прописано је да наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Лице из става 1.
тачка 1) подтачка (2) члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. Кандидати
уз пријаву на конкурс треба да доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању
у складу са чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”бр.
11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018 и
11/2019); уверење о држављанству - оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци; доказ да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против 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 уверења из МУП-а, да није старије од 6 месеци); доказ да знају српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад, односно српски језик (диплома издата и
стечена на српском језику или уверење одговарајуће високошколске установе да је лице
положило испит из српског језика оригинал
или оверена фотокопија). Кандидати за чистачицу треба да испуњавају следеће услове: 1.
да имају основно образовање, 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење
о томе као доказ доставља кандидат који буде
изабран пре закључења уговора о раду); 3. да
нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да имају држављанство Републике Србије; 5.
да знају српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати за чистачицу уз пријаву на конкурс треба да доставе
следећа документа: оверену фотокопију сведочанства/дипломе о стеченом основном образовању; уверење о држављанству, оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци;
доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а, да није старије од 6 месеци); доказ да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни
рад, односно српски језик (сведочанство/диплома издата и стечена на српском језику или уверење одговарајуће високошколске установе да
је лице положило испит из српског језика оригинал или оверена фотокопија). Доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима - доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Након истека рока за достављање пријава није
могуће достављање доказа о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Школа није у обавези
да враћа конкурсну документацију. У складу са
чланом 155 став 1. и 2, у вези са чланом 154
став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. На пријавном формулару кандидати треба да допишу адресу пребивалишта
односно боравишта, контакт телефон и адресу
електронске поште, ако је кандидат поседује.
Пријавни формулар са доказима доставити у
року од 8 дана од дана оглашавања у публикацији „Послови”, на адресу: ОШ „Лаза К. Лазаревић”, Дринска 1, 15357 Клење. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и преко телефона: 015/457-737.
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ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

15352 Змињак, Војводе Мишића 1

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 30% 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. 88/201, 27/2018
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) - наставник,
васпитач и стручни сарадник јесте лице које
је стекло одговарајуће високо образовање
на студијама другог степена (мастер академсек студије, мастер струковне струдије, специјалистичке академске студије и то: студије
другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајуће предмете, односно
групе предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.септембра 2005.
године. Лице из подтачке 2 овог члана мора
да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Има
психичку, физичку 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 пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи.
ОСТАЛО: Потребна документација: оверена
фотокопија дипломе о стеченом образовању;
доказ да лице није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање, злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против 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 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 уговора о раду. Пријаве се подносе у року од 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремена пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве доставити лично или поштом на горе
наведену адресу.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

УЖИЦЕ
ПОНОВО РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕЗДИМИР ТРИПКОВИЋ”
31236 Дивљака, Латвица бб
тел. 031/3899-690

са доказима о испуњености услова се предају
поштом на адресу: ОШ „Јездимир Трипковић”,
Латвица бб, 31236 Дивљака. Пријаве се предају
у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс
на радно место наставник музичке културе”. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Наставник музичке културе

31000 Ужице, Немањина 148
тел. 031/3512-694

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да поседује одговарајућу врсту и степен стручне спреме у складу са чл. 140 и 141
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018
- др. закони, 10/2019, 27/2018 - др. закони и
6/2020) и чланом 3 тачка 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, 13/18,
11/2019 и 2/2020), да у складу са чланом 142.
Закона има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова,
од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова; да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
наведена у члану 139 став 1. 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 (обавезно достављају само
они који образовање нису стекли на српском
језику а доказује се потврдом високошколске
установе да је кандидат положио испит из српског језика). Уз одштампан образац пријавног
формулара, кандидати достављају доказ о
испуњености услова у погледу стручне спреме
(оргинал или оверена фотокопија дипломе),
доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених, уверење или потврду да није осуђиван (не старије од 6 месеци),
личну биографију. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима (не старије од 6
месеци), прилажу кандидати приликом заснивања радног односа. Образац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта Министарства просвете науке и технолошког развоја
на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc. Сви докази се подносе у оригиналу или
овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у
року од осам дана, по истеку конкурса упућују
се на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима, коју врши Национална
служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима са листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Разговор
са кандидатима биће обављен у просторијама
ОШ „Јездимир Трипковић”, Латвица. Пријаве

Наставник предметне, практичне
наставе и вежби/ вежби и блок
наставе - ужестручних предмета
у области стоматологије, доктор
стоматологије

са непуним радним временом 50%

УСЛОВИ: VII/1 ССС, доктор стоматологије.

Наставник предметне, практичне
наставе и вежби/ вежби и блок
наставе - из здравствене неге
2 извршиоца

УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије), студије у
трајању од три године или више образовање:
виша медицинска сестра, виша медицинска
сестра техничар, струковна медицинска сестра, специјалиста струковна медицинска сестра, дипломирана медицинска сестра, мастер
медицинска сестра и друго предвиђено Правилником.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1. да су стекли одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона
основама система образовања и васпитања: на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета,
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, ултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговајауће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука, при чему ово лице мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета, на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 09. 2005. године. Кандидати треба
да испуњавају услове у погледу врсте стручне
спреме предвиђене чланом 4 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Здравство и социјална
заштита („Сл. гласник РС - Просветни гласник”
бр. 21/15, 11/16, 13/18 и 5/19), 1а) обавезно
образовање кандидата из тачке 1) а у складу са
чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова; 2. да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, оду17.06.2020. | Број 886 |
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зимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Докази
о испуњености услова из тачака 1, 1а) 3, 4 и 5
саставни су део пријаве на конкурс и подносе
се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености
услова из тачке 2 доставља се пре закључења
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати, поред биографије, треба да приложе
следеће доказе: попуњен пријавни формулар;
диплому о стеченом образовању, (оверена
фотокопија); доказ о испуњености услова из
тачке 1а), (оверена фотокопија); доказ о неосуђиваности (не старији од шест месеци); уверење о држављанству, (оверена фотокопија);
извод из матичне књиге рођених, (оверена
фотокопија). Рок за пријаву на конкурс: 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Пријаве на конкурс са потребном
документацијом доставити лично или поштом
на адресу школе: Медицинска школа, Немањина 148, 31000 Ужице, са назнаком: „За конкурс”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Ближе информације могу
се добити на број телефона: 031/3512-694.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
УМЕТНИЧКА ШКОЛА
31000 Ужице, Велики парк 3
тел. 031/513-095

Конкурс објављен у публикацији „Послови”
27.05.2020. године, за радно место: наставник
стручних предмета - дипломирани сликар - конзерватор, поништава се у целости.

ВАЉЕВО
ОШ „ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ”
14202 Рајковић, Рајковић бб
тел. 014/3428-469

Наставник енглеског језика

за рад у издвојеним одељењима, на
одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана (породиљско
одсуство и нега детета)
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене
члановима 139, 140, 141 и 142. 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 да:
1) да имају одговарајуће образовање у складу
са чланом 139, 140 и 155. Закона о основама
система образовања и васпитања, као 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, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018 и 11/2019);
2) да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима); 3)
да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1. тачка 3) Закона о основама система образовања
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и васпитања; 4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
Уз пријаву кандидат треба да доставе: кратку
биографију својеручно потписану; диплому или
уверење о стеченом образовању са исправом
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 положио стручни испит (оригинал
или оверена копија); уверење о држављанству
- не старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена копија); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања и давања мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на кривичну
санкцију и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (не старије од шест месеци); доказ о знању српског
језика доставља кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику.
Доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима доставиће само изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће
се разматрати. Пријаве достављати лично или
путем поште на горе наведену адресу са назнаком „За конкурс”.

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеним одељењима
4 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених чл. 24 став 1. Закона о раду („Сл.
гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
треба да испуњава и 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 основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18
- др закон 10/19 и 6/20): 1) има одговарајуће
образовање према одредбама о Правилнику о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник” број 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019); 2) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављње 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
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; 6)
у складу са чланом 142. став 1. да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Кандидат који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, има образовање из става 1. члана
142. Закона о основама система образовања и
васпитања, а кандидат који нема образовање
из члана 142. став 1. обавезан је да стекне у
року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу. Услов из тачке 1. доказује
се приликом пријема у радни однос и проверава се у току рада. Докази о испуњености услова из тачака 1), 3)-5) саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се
пре закључења уговора о раду. 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) доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања и за кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци);
доказ о познавању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
српском језику); доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору кандидата, Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата, који се, у року
од 8 дана од дана истека рока за подношење
пријава упућују на претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено
обавештени. 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.

Секретар
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених чл. 24 став 1. Закона о раду („Сл.
гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017
и 95/2018 - аутентично тумачење), треба да
испуњава и посебне услове предвиђене чланом
132 став 2, чланом 139 и чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др закон
10/19 и 6/20) и то да: 1) поседује одговарајуће
високо образовање из области правних наука у
складу са чланом 140 став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије или основне
студије у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. 09. 2005. године) са положеним стручним
испитом за секретара (правосудни или стручни испит за запослене у органима државне
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управе или државни стручни 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 психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3
месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања и давања
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. Уз пријавни
формулар кандидати достављају следећу документацију: краћу биографију, својеручно потписану; оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, кандидат који има високо
образовање стечено на студијама другог степена доставља оверену копију дипломе другог
степена и оверену копију дипломе основних
академских студија; извод из матичне књиге
рођених (оригинал или фотокопију); уверење
о држављанству Републике Србије, не старије
од шест месеци (оригинал или фотокопија);
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 139 ст.
1. тач. 3. Закона о основама система образовања и васпитања и за кога није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(не старија од 6 месеци); доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
у школи доставља кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику.
Доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима доставиће само изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће
се разматрати. Пријаве достављати лично или
путем поште на горе наведену адресу са назнаком „За конкурс”.

Чистачица

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 доставе: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању - основно образовање; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(напомена: 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
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малолетног 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
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(не старије од шест месеци); 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 технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставити поштом (препоручено) или лично на горе
наведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „УБ”
14210 Уб, Милоша Селаковића 20
тел. 014/411-602

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове из члана 139 и чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) -у
даљем тексту Закон: 1) да имају одговарајуће
образовање; 2) да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање и давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и за које није утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна језик на коме се
остварује образовно -васпитни рад. Кандидат
треба да је стекао одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10.септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог
члана 140 мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од 3 године или вишим образовањем. Дужност директора предшколске установе може да
обавља лице које има: образовање из члана
140 став 1. и 2. овог закона за васпитача или
стручног сарадника, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и

положен испит за директора установе и најмање 8 година рада у предшколској установи
на пословима васпитања и образовања након
стеченог одговарајућег образовања. Дужност
директора предшколске установе може да
обавља и лице које има: одговарајуће образовање из члана 140 став 3. овог закона за васпитача, дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање 10 година
рада у предшколској установи на пословима
васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат треба да има
положен испит за директора (лиценца за директора). Изабрани директор који нема положен
испит за директора, дужан је да га положи у
року од две године од дана ступања на дужност. Директор се бира на период од 4 године.
Кандидат уз пријавни формулар (који се може
преузети на сајту Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, или у вртићу) треба да
достави: доказ о стеченом одговарајућем образовању (оригинал или оверену копију дипломе),
у складу са одредбама члана 140 Закона; доказ
о поседовању лиценце за рад (оригинал или
оверена копија); доказ о обуци и положеном
испиту за директора установе (оригинал или
оверена копија); пријава која не садржи доказ
о положеној обуци и испиту за директора неће
се сматрати непотпуном, па ће изабрани кандидат бити у обавези да у законском року положи
испит за директора; комисија ће ценити и доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника);
кандидат који је претходно обављао дужност
директора предшколске установе, дужан је да
достави доказ о резултату стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања; потврда о радном стажу: најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања, сходно члану 140 став 1. и 2. Закона,
односно најмање 10 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, сходно члану
140 став 3. Закона; доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију
и за које није утврђено дискриминаторно понашање - уверење које издаје надлежна полицијска управа, не старије од 6 месеци; уверење
о држављанству Републике Србије: (оригинал
или оверена копија - не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија - не старије од 6 месеци); доказ
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат
доставља пре закључења уговора о раду; доказ
да кандидат зна језик на коме се остварује васпитно-образивни рад - српски језик (у обавези су
да доставе само кандидати који образовање нису
стекли на српском језику, а доказује се потврдом
одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика); биографија са кратким прегледом кретања у служби и
предлогом програма рада директора установе;
очитана лична карта. Пријава на конкурс обавезно садржи податке о кандидату (име, презиме, адреса пребивалишта, контакт телефон).
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаву са комплетном документацијом доставити лично или поштом на горе наве17.06.2020. | Број 886 |
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дену адресу са назнаком „Конкурс за директора предшколске установе”. Ближа обавештења
се могу добити у правној служби Предшколске
установе „Уб”, Уб, тел. 014/411-602.

дену адресу, сваког радног дана, у периоду од
7.00 до 15.00 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЛЕПТИРИЋ”

3 извршиоца

14224 Лајковац, Светог Саве 9
тел. 014/3432-366

Васпитач

5 извршилаца
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће високо образовање стечено на на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, мастер струковне
студије) и специјалистичке струковне студије
по прописима који су уређивали високо образовање у периоду од 10. септембра 2005. године
до 7. октобра 2017. године; на основним студијама и трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; на
студијама првог степена (основне струковне
студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или одговарајуће више
образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 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 давања мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја у складу са чланом 154. став 2.
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони, 10/2019 и 6/2020). Уз одштампани пријавни формулар кандидати достављају
установи потребну документацију: 1) оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
2) уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давања мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал и не старији од 6 месеци); 3) уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал и не
старије од 6 месеци); 4) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
5) доказ да кандидат зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад
доставља кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику; 6) доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и лекарско уверење
кандидат доставља пре закључења уговора о
раду. Пријаве на конкурс доставити лично или
поштом, са назнаком „За конкурс”, на горе наве-
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Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће
више образовање односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије или специјалистичке струковне студије), на којима је оспособљено за рад са децом јасленог узраста или има
средње образовање - 4. степен - медицинска
сестра-васпитач; 2) има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; 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 давања мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја у складу са чланом 154. став 2.
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони, 10/2019 и 6/2020). Уз одштампани пријавни формулар кандидати достављају
установи потребну документацију: 1) оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
2) уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давања мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал и не старији од 6 месеци); 3) уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал и не
старије од 6 месеци); 4) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
5) доказ да кандидат зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад
доставља кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику; 6) доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и лекарско уверење
кандидат доставља пре закључења уговора о
раду. Пријаве на конкурс доставити лично или
поштом, са назнаком „За конкурс”, на горе наведену адресу сваког радног дана, у периоду од
7.00 до 15.00 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Стручни сарадник - педагог
за физичко васпитање
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће
образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, мастер струковне студије); на
основним студијама у трајању од најмање 4
(четири) године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, у складу са Законом; 2) да има

психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; 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 давања мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски
језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја у складу са чланом 154. став 2. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019
и 6/2020). Уз одштампани пријавни формулар
кандидати достављају установи потребну документацију: 1) оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; 2) уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давања
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал и не старији од 6 месеци); 3) уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал и не старије од 6
месеци); 4) извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију); 5) доказ
да кандидат зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад доставља
кандидат који одговарајуће образовање није
стекао на српском језику; 6) доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и лекарско уверење
кандидат доставља пре закључења уговора о
раду. Пријаве на конкурс доставити лично или
поштом, са назнаком „За конкурс”, на горе наведену адресу, сваког радног дана, у периоду од
7.00 до 15.00 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кувар
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које поред општих услова прописаних
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС,
113/17 и 95/18 - аутентично тумачење) испуњава и посебне услове прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то: 1) кандидат треба да има средње образовање - звање
кувар - 4. или 3. степен стручне спреме; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давања мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународ-
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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 српски језик. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја у складу са чланом 154. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони, 10/2019 и 6/2020). Уз одштампани пријавни формулар кандидати достављају
установи потребну документацију: 1) оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
2) уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давања мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал и не старији од 6 месеци); 3) уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал и не
старије од 6 месеци); 4) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
5) доказ да кандидат зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад
доставља кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику; 6) доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и лекарско уверење
кандидат доставља пре закључења уговора о
раду. Пријаве на конкурс доставити лично или
поштом, са назнаком „За конкурс” на горе наведену адресу сваког радног дана, у периоду од
7.00 до 15.00 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Сервирка
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које поред општих услова прописаних
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС,
113/17 и 95/18 - аутентично тумачење) испуњава и посебне услове прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то: 1) кандидат треба да има 2. степен стручне спреме; 2)
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 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 давања мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја у складу са чланом 154. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони, 10/2019 и 6/2020). Уз одштампани пријавни формулар кандидати достављају
установи потребну документацију: 1) оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
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2) уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давања мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал и не старији од 6 месеци); 3) уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал и не
старије од 6 месеци); 4) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
5) доказ да кандидат зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад
доставља кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику; 6) доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и лекарско уверење
кандидат доставља пре закључења уговора о
раду. Пријаве на конкурс доставити лично или
поштом, са назнаком „За конкурс”, на горе наведену адресу, сваког радног дана, у периоду од
7.00 до 15.00 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које поред општих услова прописаних
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС,
113/17 и 95/18 - аутентично тумачење) испуњава и посебне услове прописане чланом 139
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) кандидат треба да има основно образовање и васпитање; 2) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
има држављанство Републике Србије; 5) зна
српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја у складу са чланом 154. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони, 10/2019 и 6/2020). Уз одштампани пријавни формулар кандидати достављају
установи потребну документацију: 1) оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
2) уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давања мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,

утврђено дискриминаторно понашање (оригинал и не старији од 6 месеци); 3) уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал и не
старије од 6 месеци); 4) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
5) доказ да кандидат зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад
доставља кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику; 6) доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и лекарско уверење
кандидат доставља пре закључења уговора о
раду. Пријаве на конкурс доставити лично или
поштом, сваког радног дана, у периоду од 7.00
до 15.00 часова. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ „СИНГИДУНУМ”
ФАКУЛТЕТ ЗДРАВСТВЕНИХ
И ПОСЛОВНИХ СТУДИЈА
14000 Ваљево, Железничка 5
тел. 014/292-610

Наставник у сва звања за образовнонаучно поље Медицинске науке,
уже научно стручне области Јавно
здравље, Интерна медицина и
Основи медицине
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати поред општих треба да
испуњавају услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018, 73/2018, 67/2019, 6/2020) и
Статута Факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе се на горе наведену адресу.

Наставник у сва звања за образовнонаучно поље Медицинске науке, уже
научно стручне области Неурологија,
психијатрија и психологија и Основи
медицине
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати поред општих треба да
испуњавају услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018, 73/2018, 67/2019, 6/2020) и
Статута Факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе се на горе наведену адресу.

Наставник у сва звања за образовнонаучно поље Медицинске науке, уже
научно стручне области Хирургија и
Основи медицине
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати поред општих треба да
испуњавају услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018, 73/2018, 67/2019, 6/2020) и
Статута Факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе се на горе наведену адресу.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА „САМИ ФРАШЕРИ”
Општина Бујановац, Село Лучане
тел. 062/8786-804

Обавештење
Школски одбор Основне школе „Сами Фрашери” у Лучану је на својој седници одржаној дана
28.02.2020. године донео Одлуку бр. 72/2020.
године којом је расписао конкурс за избор
директора школе. Конкурс је објављен у публикацији „Послови” број 872 дана 11.03.2020.
године. Рок за пријављивање на конкурс је био
17.06.2020. | Број 886 |
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15 дана од дана објављивања конкурса. Због
проглашеног ванредног стања поступак није
могао да се настави. Стога обавештавамо заинтересоване кандидате да ако су заинтересовани могу да се пријаве на овај конкурс. Преостали рок за пријављивање је 11 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”.

СРЕДЊА ШКОЛА „СЕЗАИ СУРОИ”
Бујановац, Миђени бб
тел. 017/653-826

1. Професор грађанског васпитања
са 55% радног времена

2. Професор српског језика
са 77,70% радног времена

3. Техничар на пословима техничара
за одржавање информационог
система и технологија
са 50% радног времена

4. Техничар за одржавање машина,
инструмената и инсталација
са 50% радног времена

5. Административно-финансијски
радник
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице а основу члана 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања и то
ако: 1. има одговорајуће образовање; 2. имају
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са 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 кривично дело
примање и давање мита; за кривично дело
из групе полне слободе, против правног саобраћаја и против ћовечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање, 4. има држављанство Републике
Србије; 5. зна српски језик и језик на којем се
остварује образовни васпитни рад. Услови из
става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености услова из става 1 тачка
1), 3) -5) овог члана саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 овог члана прибавља се пре заклучења уговора о раду.
Наставник и стручни сарадник јесте лице који
је стекао одговарајуче исоко образовање: 1.на
студијама другог степена (мастер академеске
студије, мастер струковне студије, специалистичке струковне студије ) и то: 1.студије другог
степена из научне односно стручне области за
одговарајучи предмет, односно групу предмета:
2.студије другог степена из области педагошких наука или интердициплинарне, мултидициплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинује целине и одговарајуче
научне, односно стручне области или области
педагошких наука: 2.на основним студијама у
трајању однајмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10 сепетембра 2005 године. Лице из 1 тачка 1
подтачка 2 овог члана мора да има завршене
студије првог степена из научне односно стручне области за одговарајучи предмет, односно
групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте лице са стеченим одговарајућим високим на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специалистичке
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струковне студије ), студијама у трајању од три
године или вишем образовању. За радно место
техничар на пословима техничара одржавања
информационог система и технологија потребна стручна спрема: средња школа - IV степен
стручне спреме. За радно место техничара за
одржавање машина, инструмената инсталација потребна стручна спрема: средња школа - IV степен стручне спреме. За радно место
административног радника потребна средња
стручна спрема: смер гимназије, управно правни, економска школа. Рок за пријавливање на
конкурс је 8 дана од дана објавливања у листу
„Послови”, а преко заједнице за запошљавање
Бујановац. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети на разматрање. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи: доказ
о држављанству (уверење о држављанству,
односно извод из матичне књиге рођених );
оверен препис/фотокопија дипломе о стеченом
образовању; оверен препис /фотокопија документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; знање српског језика и
језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад; неосуђиваност правоснажном пресудом за
крицично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајњу од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање 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 заштичених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију; доказ о неосуђиваности и
о непостојању дискриминаторног понашања.
Доказ о ипуњености услова из члана 139 става 1 овог члана доказују се приликом пријема
у радни однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из члана 139 става 1 тачка 1), 3)-5) саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 овог члана прибавља се пре заклучењу уговора о раду.
Кандидати подносе комплетну документацију
средњој школи „Сезаи Сурои”, Миђени бб, Бујановац. Непотпуна и неблаговремено приспела
документација се неће узимати у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе, број телефона: 017/653826, 063-8869032. Напомена: настава се у школи изводи на албанском језику.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
17530 Сурдулица, Томе Ивановића 24
тел. 017/814-119

1) Наставник практичне наставе,
подручје рада Саобраћај инструктор вожње за Б категорију
2) Наставник практичне наставе,
подручје рада Саобраћај инструктор вожње за Ц категорију
УСЛОВИ: Испуњеност општих услова у складу
са одредбама 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); испуњеност услова предвиђених одредбама чл. 139 140 и 141.
ст. 4. Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18
(I и II) - др. закони, 10/19 и 6/20) то јест у радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом
и то ако: 1. има одговарајуће образовање за
послове наведене под тачком 1) и 2) у складу
са одредбама чл. 140 и чл. 141. ст. 4. Закона
о основама система образовања и васпитања,
и у складу са одредбама Правилника о стручној спреми наставника, стручних сарадника и

помоћних наставника у стручним школама- које
се односе на подручје рада Саобраћај, за практичну наставу - за део садржаја обуке вожње
у блоку (за образовне профиле: Возач моторних возила и Техничар друмског саобраћаја);
2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике
Србије; 5. зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат уз попуњен
пријавни формулар, који се преузима са званичног сајта Министарства просвете, науке и
технолошког развоја: http://mpn.gov.rs, доставља: кратку радну биографију-CV; оригинал
или оверену фотокопију дипломе (сведочанства ) о стеченом образовању; оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству; доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
прописана чланом 139 ст. 1. тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања
(уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци);
лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ подноси кандидат пре закључења уговора о раду); доказ о знању српског
језика, као језика на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи (доставља се само
ако одговарајуће образовање није стечено на
српском језику). Пријаве се достављају у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве слати, препорученом поштом, на следећу адресу: Техничка школа „Никола Тесла”,
17530 Сурдулица, Томе Ивановића 24 или исте
доставити лично у секретаријату школе, радним даном од 8.00 до 14.00 сати, са назнаком
на коверти за које радно место се конкурише.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе непосредно или путем телефона
на број: 017/814-119.

ВРШАЦ
ШКОЛСКИ ЦЕНТАР „НИКОЛА ТЕСЛА”
26300 Вршац, Стеријина 40-44
тел. 013/830-668

Техничар одржавања
информационих система и
технологија
са 50% норме

УСЛОВИ: средња школа у четворогодишњем
трајању, занимање електротехничар рачунара или завршена гимназија, радно искуство
на пословима одржавања рачунарске опреме
у трајању од најмање 5 година. Поред општих
услова прописаних Законом о раду, кандидат
мора да испуњава и услове прописане одредбом члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања и то да: 1) има одговарајуће образовање, 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, 3) није осуђиван правноснажном
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 примање
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену санкцију, и за кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) има држављанство Републике
Србије, 5) зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати који се пријављују на конкурс дужни су да
доставе: 1) попуњен и одштампан формулар
за пријаву на конкурс, доступан на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја http: //www.mpn.gov.
rs/, 2) оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, 3) оверену фотокопију или оригинал уверења из казнене евиденције о неосуђиваности у смислу чл. 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, издатог у надлежној полицијској
управи МУП-а Републике Србије (не старије од
6 месеци), 4) оверену фотокопију или оригинал
уверења о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци), 5) доказ о знању српског
језика, на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи, доставља само кандидат који
није стекао образовање на српском језику (ако
је кандидат стекао одговарајуће образовање на
српском језику, сматра се да је достављањем
дипломе о одговарајућем образовању доставио доказ да зна српски језик), 6) оригинал или
оверену фотокопију потврде о радном искуству
на пословима одржавања рачунарске опреме у
трајању од најмање 5 година (потврду издаје
послодавац код кога је стечено радно искуство
и иста мора бити потписана и оверена печатом
послодавца), 7) краћу биографију са адресом
за пријем поште и бројем телефона. Рок за подношење пријава је 8 дана рачунајући од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање Републике Србије. Конкурс спроводи комисија од три
члана коју именује директор школе. Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни
однос, који су изабрани у ужи избор, у року од
8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. Психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих
поступака. Након психолошке процене, конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима
који се налазе на листи кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос и доноси
решење о пријему кандидата. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима доставља кандидат пре
закључења уговора о раду. Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса кандидати
достављају лично или путем поште на адресу:
Школски центар „Никола Тесла”, 26300 Вршац,
Стеријина 40-44. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Информације о
конкурсу могу се добити од секретара школе:
Раде Марковић, телефон: 013/830-668.

ОШ „МЛАДОСТ”
26300 Вршац, Омладински трг бб
Тел. 013/830-721, 069/10-15-008

Наставник физике

са 90% радног времена
УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи се
остварује на српском језику. Поред општих
услова предвиђених Законом о раду, кандидат
треба да испуњава следеће услове: да има
одговарајуће образовање у складу са чл. 139 и
Бесплатна публикација о запошљавању

140 Закона о основама система образовања и
васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник „бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020), односно да
је стекао одговарајуће високо образовање: 1)
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; или 2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године по пропису који је уређивао високо бразовање до 10. септембра 2005. године и да је:
професор физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије, дипломирани педагог
за физику и хемију, професор физике и основе
технике, дипломирани педагог за физику и
основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани
физичар за примењену физику и информатику,
професор физике и хемије за основну школу,
професор физике и основа технике за основну
школу, дипломирани физичар за примењену
физику, професор физике за средњу школу,
дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор физике и основа
технике за основну школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за
теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани астроном, смер
астрофизика, професор физике-информатике,
дипломирани физичар-медицинска физика,
дипломирани професор физике-мастер, дипломирани физичар-мастер, мастер физичар, мастер професор физике, мастер професор физике
и хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани физичар - мастер физике-метеорологије, дипломирани физичар - мастер физике-астрономије, дипломирани физичар
- мастер медицинске физике, дипломирани професор физике-хемије, мастер, дипломирани
професор физике-информатике, мастер, дипломирани физичар - професор физике - мастер,
дипломирани физичар - теоријска и експериментална физика - мастер, дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - примењена физика
и информатика - мастер, дипломирани физичар
- професор физике и основа технике за основну
школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер;
мастер професор математике и физике; мастер
професор информатике и физике; дипломирани
физичар - информатичар; мастер професор
предметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским
програмима из области физике. Обавезно образовање лица из члана 140 Закона о основама
система образовања и васпитања је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са европским системом преноса бододва. Кандидат који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из
горе наведених дисциплина. Кандидат који

нема образовање из тачке 6) обавезан је да га
стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Кандидат треба да
има: 1) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 2) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 3) има држављанство Републике Србије, 4) да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства,
просвете, науке и технолошког развоја: http://
www.mpn.gov.rs/ и заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи у
оригиналу или овереном препису/фотокопији
следећу документацију: 1) потписану биографију (CV); 2) извод из матичне књиге рођених;
3) уверење о држављанству, не старије од шест
месеци; 4) диплому или уверење о стеченом
одговарајућем образовању; 5) лица која су
стекла академско звање мастер у обавези су да
доставе и уверење или диплому о претходно
завршеним основним академским студијама на
студијским програмима из области физике; 6)
доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова,
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова, издат од
стране одговарајуће високошколске установе,
односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном
стручном испиту односно о положеном испиту
за лиценцу; кандидат који нема образовање из
тачке 6) обавезан је да га стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. 7) Доказ о знању српског језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад,
односно доказ да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске
установе доставља само кандидат који није стекао средње, више или високо образовање на
српском језику. Ако је кандидат стекао одговарајуће образовање на српском језику сматра се
да је достављањем дипломе или уверења о
одговарајућем образовању доставио доказ да
зна српски језик; 8) доказ о неосуђиваности
односно уверење из казнене евиденције о неосуђиваности издато у надлежној полицијској
управи МУП-а Републике Србије, не старији од
шест месеци. Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способностима за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат по коначности одлуке о
избору кандидата, а пре закључења уговора о
раду. Конкурсна комисија коју именује директор
утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос у року од осам дана од
истека рока за пријем пријава и кандидате који
су изабрани у ужи избор упућује у року од осам
дана на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. О датуму провере психофизичких способности канди17.06.2020. | Број 886 |
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дати ће бити благовремено обавештени од
стране школе. Конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од осам дана од
дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима,
обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Подаци о кандидатима биће
коришћени искључиво у сврху обраде података
у конкурсном поступку у складу са Законом о
заштити података о личности. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса у Публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је Гордана Дамњановић, секретар школе,
телефон: 013/830-721, 069/10-15-008. Пријаве
на конкурс са пријавним формуларом и траженом документацијом могу се поднети лично или
поштом на адресу: ОШ „Младост”, Омладински
трг бб, 26300 Вршац.

БЕЛОЦРКВАНСКА ГИМНАЗИЈА
И ЕКОНОМСКА ШКОЛА
26340 Бела Црква, Јована Цвијића 11
тел. 013/853-475

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице
које испуњава услове прописане чланом 139 и
чланом 140 става 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019
и 6/2020), односно 1. лице које је стекло одговарајуће образовање: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из научне. односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интедисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука уз које кандидат мора да има претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
2. дозвола за рад, односно положен испит за
наставника или стручног сарадника; 3. обука или 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 ступања на дужност; 4. најмање
осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5. психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; 6. да лице није осуђивано правоснажном судском пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела против примања и давања мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добра заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 7. држављанство
Републике Србије; 8. знање српског језика: кан-
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дидат, наставник разредне наставе, мора имати одговарајуће образовање на српском језику или имати положен испит из српског језика
са методиком по програму одговарајуће високошколске установе; кандидат наставник или
стручни сарадник мора имати стечено средње,
више или високо образовање на српском језику
или имати положен испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе. Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:
испуњен образац формулара за пријаву на конкурс, преузет са странице сајта Министарства
проосвете - www.mpn.gov.rs, диплому о стеченој стручној спреми; кандидати који су стекли
образовање по прописима о високом образовању почев од 10.09.2005. године подносе оверену фотокопију дипломе и основних и мастер
студија; уверење о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу; потврду да кандидат има најмање осам година радног искуства
на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања: потврда
садржи податак о радном стажу и пословима
које је лице обављало и издаје је установа у
којој кандидат ради; ако кандидат није у радном односу, потврду издаје установа у којој је
кандидат стекао радно искуство у области образовања и васпитања; уверење о држављанству; лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здарвственој способности за рад са децом и
ученицима; уверење надлежног суда да против
кандидата није покренут кривични поступак и
да није покренута истрага; уверење издато од
надлежне полицијске управе о казненој евиденцији за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3. Закона о основама система образовања и
васпитања; уверење Привредног суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
привредни преступ у вршењу раније дужности;
извод из матичне књиге рођених; доказ /уверење о савладаној обуци или положеном испиту за директора школе (пријава која не садржи
ово уверење или доказ неће се сматрати непотпуном, а уколико кандидат буде изабран биће
у обавези да у законском року положи испит за
директора школе); доказ да кандидат зна српски језик уколико образовање није завршио на
српском језику (потврда одговарајуће високошколске установе да је положио испит из српског
језика); уколико се на конкурс пријављује лице
које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате
стручно педагошког нађора установе и оцену
спољашњег вредновања - доказ о резултату
стручно педагошког наџора, односно потврду
надлежне школске управе да у току његовог
мандата није вршен стручно педагошки наџор,
уколико исту не поседује; биографија, са кратким прегледом кретања у служби, и прегледом
програма рада школе. Комплетна документација подноси се у 2 примерка у оригиналу или
у овереним фотокопијама које је оверио јавни
бележник. Сва захтевана уверења не смеју бити
старија од 6 месеци у тренутку подношења.
Рок за пријаву на конкурс износи 15 дана од
дана од објављивања у Публикацији „Послови”.
Пријава са потребном документацијом подноси
се у затвореној коверти са назнаком „Конкурс
за директора школе”, на адресу: Белоцркванска гимназија и економска школа, Бела Црква,
Јована Цвијића 11, 26340 Бела Црква. Школа
нема обавезу да пријављеном кандидату враћа
документацију. Ближа обавештења могу се
добити у секретаријату школе, на тел. 013/853475. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање.

Наставник математике
УСЛОВИ: може се засновати радни однос са
лицем које испуњава услове прописане чланом
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања и које је стекло образовање

у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у гимназији. Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС - Просветни гласник”, бр.
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018,
7/2019, 2/2020 и 3/2020 и то: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије и специјалистичке академске студије), студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета;
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да
испуњавају следеће посебне услове: да имају
психичку и физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, да нису правоснажном пресудом осуђивани за кривична дела
за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да
има држављанство Републике Србије, да зна
српски језик и језик на којем остварује васпитно - образовни рад, кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који у штампаној форми доставља уз конкурсну документацију. Уз пријаву
кандидати прилажу: извод из матичне књиге
рођених, односно венчаних уколико је настала промена презимена, (оригинал или оверена
фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење о
држављанству, (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), оверене фотокопије дипломе о завршеним нивоима студија из
области за које је конкурс објављен, не старије
од 6 месеци, биографију у штампаном облику,
уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда.

Наставник економске групе
предмета
УСЛОВИ: може се засновати радни однос са
лицем које испуњава услове прописане чланом
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања и које је стекло 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 администрација, објављеним у „Службеном гласнику
РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016,
2/2017, 1/2019, 9/2019.и то: високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије и специјалистичке академске студије), студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета;
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
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септембра 2005. године. Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да
испуњавају следеће посебне услове: да имају
психичку и физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, да нису правоснажном пресудом осуђивани за кривична дела
за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да
има држављанство Републике Србије, да зна
српски језик и језик на којем остварује васпитно - образовни рад. Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који у штампаној форми доставља уз конкусрну документацију. Уз пријаву
кандидати прилажу: извод из матичне књиге
рођених, односно венчаних уколико је настала промена презимена, (оригинал или оверена
фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење о
држављанству, (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), оверене фотокопије дипломе о завршеним нивоима студија из
области за које је конкурс објављен, не старије
од 6 месеци, биографију у штампаном облику,
уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда.

Шеф рачуноводства

са 50% радног времена
УСЛОВИ: дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове; може се
засновати радни однос са лицем које испуњава услове прописане чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања и које је стекло образовање у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у гимназији
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 2/20),
објављеним у „Службеном гласнику РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017,
11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020 и 3/2020, и то:
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије и специјалистичке академске студије),
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Поред општих услова предвиђених Законом
кандидати треба да испуњавају следеће посебне услове: да имају психичку и физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да нису правоснажном пресудом осуђивани за кривична дела за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискримиБесплатна публикација о запошљавању

наторно понашање Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који у штампаној форми доставља уз конкусрну документацију. Уз пријаву
кандидати прилажу: извод из матичне књиге
рођених, односно венчаних уколико је настала промена презимена, (оригинал или оверена
фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење о
држављанству, (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), оверене фотокопије дипломе о завршеним нивоима студија из
области за које је конкурс објављен, не старије
од 6 месеци, биографију у штампаном облику,
уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда.
Лекарско уверење да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима
подноси се пре закључивања уговора о раду.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања у Публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Да има држављанство
Републике Србије, да зна српски језик и језик
на којем остварује васпитно-образовни рад.

ЗАЈЕЧАР
СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Педагог школе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24. Закона о раду („Службени
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17- Одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење),
треба да испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС” бр. 88/17, 27/18- др закони, 10/19 и 6/20),
односно да: 1) има одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС” бр. 88/17, 27/18- др закони, 10/19 и 6/20),
које је стекао на: а) студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно
друге стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинрне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Изузетно, наставник и васпитач јесте и
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичко струковне студије), студијама у трајању од
три године или вишим оразовањем. У складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији („Службени гласник
РС - Просветни гласник” бр. 15/2013, 11/2016,
2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019) и Правилником о степену и врсти образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник Републике Србије - Просветни
гласник” бр. 8/15, 11/16, 13/16, 2/17, 13/18 и
7/19): дипломирани педагог, професор педагогије, дипломирани школски психолог - педагог,
дипломирани педагог - мастер - мастер педагог.
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да лице

није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца
или које је осуђено за; кривична дела насиље
у породици; одузимање малолетног лица;
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изрчену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидат попуњава формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (уписати број телефона/мејл адресу). Уз пријавни формулар кандидат доставља
следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе (односно уверења уколико диплома
није издата) о стеченом одговарајућем степену
и врсти образовања; уверење о неосуђиваности
надлежне полицијске управе (оригинал или оверена фотокопија), не старије од 3 месеца, уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија), не старије од 6 месеца, извод из
матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија), уколико кандидат
није стекао образовање на српском језику доставља доказ (уверење или потврду) да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; биографија.
Уверења која се достављају не смеју бити старија од 6 месеци. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност улова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од
осам дана биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака,
о чему ће кандидати бити обавештени путем
телефона на бројеве које су навели или на
наведене мејл адресе. Конкурсна комисија ће
сачинити листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана
од дана пријема резултата психолошке процене и обавити разговор са њима. О терминима
за разговор кандидати ће бити обавештени
путем телефона на бројеве које су навели или
на наведене мејл-адресе. Конкурсна комисија
ће донети решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора.
Лекарско уверење - доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима изабрани кандидат ће доставити
пре закључења уговора о раду. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Информације о конкурсу могу се добити
на следећи број телефона: 030/463-391. Пријаве
се достављају на адресу: Средња школа „Никола Тесла” Бољевац, Кнеза Милоша 13, 19370
Бољевац, са назнаком „За конкурс - за радно
место педагога школе”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО”
18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-822

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова из члана 24.
Закона о раду за заснивање радног односа
кандидат мора да испуњава посебне услове
17.06.2020. | Број 886 |
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прописане чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/17 и 27/18 - и др. закони, 10/19 и 6/20) и то:
1. да има одговарајући степен и врсту стручне
спреме сагласно чл. 140 став 1. и став 2. Закона о основама система образовања и васпитања и важећем Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019); 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3 да
није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање,
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела давање или примање
мита; за кривична дела из групе кривична дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (уписати
број телефона/мејл адресу), а потребну документацију заједно са одштампаним формуларом
доставља школи. Уз пријавни формулар кандидат доставља следећу документацију: оверену
фотокопију дипломе (односно уверења уколико
диплома није издата) о стеченом одговарајућем
степену и врсти образовања; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање
од по 6 бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у
установи у складу са Европским системом преноса бодова (уверење са високошколске установе, односно уверење о положеним испитима
из педагогије и психологије, односно уверење
о положеним стручном испиту/испиту за лиценцу - јер се сматра да наставник који је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу има
ово образовање) доставља кандидат који ово
образовање поседују, кандидат који не поседују ово образовање обавезан је да га стекне
у року од једне, највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу у складу са чланом 142. став
2. Закона о основама система образовања и
васпитања; уверење о неосуђиваности надлежне полицијске управе (оригинал или оверена
фотокопија), не старије од 3 месеца; уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал
или оверена фотокопија); уколико кандидат
није стекао образовање на српском језику доставља доказ (уверење или потврду) да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; биографију
(пожељно). Доказ о здравственој способности
за рад са ученицима доставља се пре закључења уговора о раду

и 27/18 - и др. закони, 10/19 и 6/20) и то: 1. да
има одговарајући степен и врсту стручне спреме сагласно чл. 140 став 1. и став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања и
важећем Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019); 2.
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање, злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела давање или примање мита; за кривична дела из групе кривична дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 4.
да има држављанство Републике Србије; 5. да
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (уписати број телефона/мејл адресу), а
потребну документацију заједно са одштампаним формуларом доставља школи. Уз пријавни
формулар кандидат доставља следећу документацију: оверену фотокопију дипломе (односно
уверења уколико диплома није издата) о стеченом одговарајућем степену и врсти образовања; доказ о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање од по 6 бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова (уверење са високошколске установе, односно уверење о положеним
испитима из педагогије и психологије, односно
уверење о положеним стручном испиту/испиту за лиценцу, јер се сматра да наставник који
је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу има ово образовање), доставља кандидат који ово образовање поседује, кандидат
који не поседује ово образовање обавезан је да
га стекне у року од једне, највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу, у складу са чланом 142. став 2. Закона о основама система
образовања и васпитања; уверење о неосуђиваности надлежне полицијске управе (оригинал
или оверена фотокопија), не старије од 3 месеца; уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија), не старије од 6 месеци;
извод из матичне књиге рођених са холограмом
(оригинал или оверена фотокопија); уколико
кандидат није стекао образовање на српском
језику доставља доказ (уверење или потврду)
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе;
биографију (пожељно). Доказ о здравственој
способности за рад са ученицима доставља се
пре закључења уговора о раду.

Наставник предметне наставе француски језик

УСЛОВИ: Поред општих услова из члана 24.
Закона о раду за заснивање радног односа
кандидат мора да испуњава посебне услове
прописане чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/17 и 27/18 - и др. закони, 10/19, 6/20): 1.
да има одговарајуће образовање (у складу са
чл. 50. Правилника о организацији и система-

УСЛОВИ: Поред општих услова из члана 24.
Закона о раду за заснивање радног односа кандидат мора да испуњава посебне услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17
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тизацији послова у Основној школи „Митрополит Михаило” Сокобања завршено основно
образовање-основну школу); 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима; 3. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
давање или примање мита; за кривична дела
из групе кривична дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
првом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно право; 4. да је држављанин Републике Србије, 5. да зна српски језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (уписати број
телефона за контакт), а потребну документацију заједно са одштампаним формуларом доставља школи. Уз пријавни формулар кандидат
доставља следећу документацију: доказ о завршеном основном образовању (оргинал или оверену копију), уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оргинал или оверену копију),
извод из матичне књиге рођених са холограмом
(оргинал или оверену копију), уверење о неосуђиваности надлежне полицијске управе (оргинал или оверену копију) не старије од 3 месеца,
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља само
уколико основно образовање није стечено на
српском језику, биографија (пожељна). Доказ о
здравственој способности за рад са ученицима
доставља се пре закључења уговора о раду.

Ннаставник предметне наставе физика
УСЛОВИ: Поред општих услова из члана 24.
Закона о раду за заснивање радног односа
кандидат мора да испуњава посебне услове
прописане чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/17 и 27/18 - и др. закони, 10/19 и 6/20) и то:
1. да има одговарајући степен и врсту стручне
спреме сагласно чл. 140 став 1. и став 2. Закона
о основама система образовања и васпитања и
важећем Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019); 2.
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање, злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела давање или примање мита; за кривична дела из групе кривична дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
да има држављанство Републике Србије; 5. да
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (уписати број телефона/мејл адресу), а
потребну документацију заједно са одштампаним формуларом доставља школи. Уз пријавни
формулар кандидат доставља следећу докумен-
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тацију: оверену фотокопију дипломе (односно
уверења уколико диплома није издата) о стеченом одговарајућем степену и врсти образовања; доказ о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченом
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање од по 6 бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова (уверење са високошколске установе, односно уверење о положеним
испитима из педагогије и психологије, односно
уверење о положеним стручном испиту/испиту
за лиценцу - јер се сматра да наставник који
је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу има ово образовање), доставља кандидат који ово образовање поседује, кандидат
који не поседује ово образовање обавезан је да
га стекне у року од једне, највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу у складу са чланом
142. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања; уверење о неосуђиваности
надлежне полицијске управе (оригинал или
оверена фотокопија), не старије од 3 месеца;
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; извод
из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија); уколико кандидат није стекао образовање на српском језику
доставља доказ (уверење или потврду) да је
положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе; биографију (пожељно). Доказ о здравственој способности за рад са ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од
осам дана, биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака о чему ће кандидати бити обавештени
путем телефона на бројеве које су навели или
на наведене мејл адресе. Конкурсна комисија
ће сачинити листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке
процене и обавити разговор са њима. О терминима за разговор кандидати ће бити обавештени путем телефона на бројеве које су навели у
или на наведене мејл адресе. Конкурсна комисија ће донети решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора. Непотпуне и неблаговремене пријаве конкурсна комисија неће разматрати. Пријаве на
конкурс са потребном документацијом доставити поштом или лично на адресу: Основна школа
„Митрополит Михаило” Сокобања, Митрополита
Михаила 5, 18230 Сокобања, са назнаком „За
конкурс”.

ЗРЕЊАНИН
СРЕДЊА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

Српска Црња, Краља Александра 63

Наставник предметне наставе математика
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да је стекао одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона
основама система образовања и васпитања: на
студијама другог степена (мастер академске
Бесплатна публикација о запошљавању

студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука, при чему ово лице мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета, на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године; да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, у складу са чланом 142
став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања. Кандидат који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из
члана 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, а кандидат који
нема образовање из члана 142 став 1. обавезан
је да стекне ово образовање у року од једне
године, а највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов за полагање испита
за лиценцу. 2) Кандидат треба да испуњава
услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене 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, 7/2019,
2/2020 и 3/2020) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача
у стручним школама („Службени гласник РС”,
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016,
2/2017, 13/2018, 7/2019 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 месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног детета, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 5) да има држављанство Републике
Србије; 6) да зна српски језик. Кандидати треба
да доставе: 1) пријаву на конкурс са кратким
биографским подацима за заснивање радног
односа - својеручно потписану, 2) одштампан
и попуњен пријавни формулар преузет са званичене интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 3) оверену
фотокопију дипломе или уверења о дипломирању, 4) оригинал или оверену фотокопију
доказа (потврда или уверење) високошколске
установе којим кандидат доказује да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченим 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 је кандидат положио испите из педагогије и психологије - доставља оверену фотокопију индекса или оверену

фотокопију потврде факултета о положеним
испитима из наведених предмета, а уколико
кандидат има положен стручни испит или испит
за лиценцу - доставља оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односну
испиту за лиценцу; 5) оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству, не старије од шест месеци; 6) оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених;
7) извод из казнене евиденције као доказ о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и
да није утврђено дискриминаторно понашање
које издаје надлежна полицијска управа не старије од 6 месеци, 8) доказ о познавању српског језика подноси кандидат који није стекао
диплому на српском језику. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности, не старији од 6 месеци, подноси кандидат који буде
изабран пре закључења уговора о раду. Кандидати који буду изабрани у ужи избор у року
од 8 дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши Национална служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака. Рок за
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса
могу се поднети лично или поштом на адресу
школе: Средња школа „Ђура Јакшић”, Српска
Црња, Краља Александра 63, са назнаком „За
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

23274 Бочар, Трг ослобођења 4

Наставник математике

са 88,89% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа кандидати треба да испуњавају
и услове утврђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон.
10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/2020) и чланом 3. 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 и 11/19).
Кандидат треба да: 1) има одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета или 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,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, као и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3)
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
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мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик као
језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. На основу Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, наставу и друге облике
образовно-васпитног рада из математике може
да изводи: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за
теоријску математику и примене, дипломирани
математичар за рачунарство и информатику,
дипломирани математичар - информатичар,
професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије,
професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани
математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија
са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор
математике и информатике, мастер професор
физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор
математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи
геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар
- теоријска математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи
геометрије), професор хемије - математике,
професор географије - математике, професор
физике - математике, професор биологије математике, професор математике - теоријско
усмерење, професор математике - теоријски
смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар - механичар,
мастер професор предметне наставе. Лица која
су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или
двопредметне наставе математике и физике
односно математике и информатике. Кандидат
треба да приложи: 1) попуњену пријаву на конкурс на пријавном формулару који се преузима
са интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; 2) кратку биографију са контакт подацима (телефон, адреса
пребивалишта и адреса електронске поште); 3)
оригинал или оверену фотокопију уверења или
дипломе о стеченом високом образовању и стеченом одговарајућем звању, у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи.
Лица која су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани-мастер достављају и
доказ да имају завршене основне академске
студије на студијским програмима из области
математике или примењене математике (са
положеним испитом из предмета геометрија
или основи геометрије) или двопредметне
наставе математике и физике односно математике и информатике; 4) оригинал или оверену
фотокопија потврде високошколске установе о
поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање
30 бодова као и 6 бодова праксе у установи.
Сматра се да наставник, васпитач и стручни
сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу
испуњава наведени услов (доказује се оригина-
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лом или овереном фотокопијом потврде о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту или потврдом вискокошколске установе
о положеним испитима из педагогије и психологије). Кандидат који није стекао наведено
образовање из тач. 4, има обавезу да га стекне
у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу; 5) уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија); 6) извод
из матичне књиге рођених за кандидате који
су променили име или презиме после издавања
дипломе о стеченом одговарајућем образовању
(оригинал или оверена фотокопија); 7) уверење
надлежне полицијске управе да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(оригинал или оверена фотокопија); 8) уколико
кандидат није стекао образовање на српском
језику, у обавези је да достави потврду да је
положио испит из српског језика са методиком,
по програму одговарајуће високошколске установе.

Домар - мајстор одржавања
са 75% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа кандидати треба да испуњавају
и услове утврђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон.
10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/2020) и чланом 22 Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Доситеј
Обрадовић” Бочар. Кандидат треба да: 1) има
одговарајуће образовање: трећи или четврти степен стручне спреме - електро, столарске, браварске или водоинсталатерске струке;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик као језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат
треба да приложи: 1) попуњену пријаву на конкурс на пријавном формулару који се преузима
са интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; 2) кратку биографију са контакт подацима (телефон, адреса
пребивалишта и адреса електронске поште); 3)
оригинал или оверену фотокопију уверења или
дипломе о стеченом образовању; 5) уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија); 6) извод из матичне књиге рођених за
кандидате који су променили име или презиме после издавања дипломе о стеченом одговарајућем образовању (оригинал или оверена
фотокопија); 7) 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 примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних 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 (оригинал или оверена фотокопија).
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”. Кандидати за послове
наставника математике који уђу у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима и позвани на разговор. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима
подноси само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Конкурсна документација
се не враћа. Пријаве се достављају лично или
на адресу: Основна школа „Доситеј Обрадовић”
Бочар, 23274 Бочар, Трг ослобођења 4, са назнаком „За конкурс - наставник математике” или
„За конкурс - домар - мајстор одржавања”.

ОШ „МЛАДОСТ”
23262 Томашевац, Трг слободе 8

Домар - мајстор одржавања

са непуним радним временом 50%
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за
заснивање радног односа прописаних Законом
о раду, мора испуњавати и посебне услове прописане чл. 139 Закона и чланом 28. Правилника
о организацији и систематизацији послова ОШ
„Младост” Томашевац, и то: одговарајуће образовање: средње образовање електро, машинске, грађевинске или дрвопрерађивачке струке;
положен стручни испит за рад са судовима под
притиском (за послове руковања постројењем
у котларници); поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима; држављанство Републике Србије;
знање српског језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; неосуђиваност
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за лице није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: 1. оверен препис/ фотокопију
сведочанства о стеченом образовању, 2. доказ
о положеном испиту за рад са судовима под
притиском; 3. извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија, не старија
од 6 месеци), 4. уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од
6 месеци), 5. доказ о знању српског језика и
језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад (осим кандидата који су одговарајуће обра-
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зовање стекли на тим језицима); 6. уверење
из казнене евиденције МУП-а да кандидат није
осуђиван за кривична дела прописана чланом
139 Закона; 7. кратку биографију, 8. пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци) кандидат је дужан да прибави пре закључења
уговора о раду. Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији не старијој од
шест месеци у односу на дан пријаве. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве достављати лично или путем
поште на адресу: ОШ „Младост” Томашевац,
Трг слободе 8, 23262 Томашевац, са назнаком
„Пријава на конкурс - домар - мајстор одржавања”.

ОШ „МЛАДОСТ”
23262 Томашевац, Трг слободе 8

Наставник математике
са 88,89% норме

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за
заснивање радног односа прописаних Законом о раду, мора испуњавати и посебне услове
прописане чл. 139 и 140 ст. 1. и ст. 2. Закона
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 - даље: Правилник), и
то: 1. одговарајуће високо образовање у смислу чл. 140 Закона, за наставника, васпитача и
стручног сарадника и Правилника, тачније кандидат мора имати једно од следећих звања: 1.
професор математике, 2. дипломирани математичар, 3. дипломирани математичар за теоријску математику и примене, 4. дипломирани
математичар за рачунарство и информатику,
5. дипломирани математичар - информатичар, 6. професор математике и рачунарства,
7. дипломирани математичар за математику
економије, 8. професор информатике - математике, 9. дипломирани математичар - астроном, 10. дипломирани математичар - примењена математика, 11. дипломирани математичар
- математика финансија (са изборним предметом Основи геометрије), 12. дипломирани
информатичар, 13. мастер математичар, 14.
мастер професор математике, 15. мастер професор математике и физике, 16.мастер професор математике и информатике, 17. мастер
професор физике и математике, 18. мастер
професор информатике и математике, 19.
дипломирани пеофесор математике-мастер, 20.
дипломирани математичар - мастер, 21. дипломирани инжењер математике-мастер (са изборним предметом Основи геометрије), 22. дипломирани математичар-професор математике, 23.
дипломирани математичар - теоријска математика, 24. дипломирани инжењер математике (са
изборним предметом Основи геометрије), 25.
професор хемије - математике, 26. професор
географије - математике, 27. професор физике
- математике, 28. професор биологије - математике, 29. професор математике - теоријско
усмерење, 30. професор математике - теоријски
смер, 31. дипломирани математичар и информатичар, 32. дипломирани математичар - механичар, 33. мастер професор предметне наставе
(претходно завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет). Лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипломирани мастер,
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треба да имају завршене основне академске
студије на студијским програмима из области
математике или примењене математике (са
положеним испитом из предмета геометрија
или основи геометрије) или двопредметне
наставе математике и физике, односно математике и информатике. Одговарајуће образовање
подразумева и образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Сматра се да
наставник, васпитач и стручни сарадник који
је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу има наведено образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина. Остали услови: поседовање
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима; држављанство
Републике Србије; знање српског језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад; неосуђиваност правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за лице није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да поднесе: 1. оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, 2. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6
месеци), 3. уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), 4. доказ о знању српског језика и језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на тим језицима); 5. уверење из казнене
евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван
за кривична дела прописана чланом 139 Закона; 6. кратку биографију, 7. пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима (оригинал или оверена фотокопија,
не старија од 6 месеци), кандидат је дужан да
прибави пре закључења уговора о раду. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве достављати лично или путем
поште на адресу: ОШ „Младост” Томашевац,
Трг слободе 8, 23262 Томашевац, са назнаком:
„Пријава на конкурс - наставник математике”.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 50

Чистачица

2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да има:
одговарајуће образовање: у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова: I степен стручне спреме, односно завршена
основна школа; знање српског језика, психичка, физичка и здравствена способност за рад са

ученицима (доказ о испуњености овог услова
прибавља само изабрани кандидат пре закључења 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 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 званичној 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 завршеној основној школи, 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. Фотокопије
приложених докумената морају бити оверене.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Пријављени кандидати биће позвани на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих 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 назнаком „За
конкурс” на адресу школе: Техничка школа,
Стевице Јовановића 50, 23101 Зрењанин.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78
тел. 023/548-820, локал 18

Наставник математике

са 88,88% радног времена
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописаних чланом 24. став 1. Закона о раду
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 и 113/17 - ОУС), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 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), посебне услове из
члана 3. став 1. тачка 9), Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/20 ), као и посебне
услове из Правилника о организацији и систематизацији послова ОШ „Жарко Зрењанинин”
из Зрењанина, односно: I да има одговарајуће
образовање, односно да је: 1. професор математике, 2. дипломирани математичар; 3. дипломирани математичар за теоријску математику
и примене, 4. дипломирани математичар за
рачунарство и информатику, 5. дипломирани математичар - информатичар, 6. професор
математике и рачунарства, 7. дипломирани
математичар за математику економије, 8. професор информатике - математике, 9. дипломирани математичар - астроном, 10. дипломирани математичар - примењена математика,
11. дипломирани математичар - математика
финансија (са изборним предметом Основи геометрије), 12. дипломирани информатичар, 13.
мастер математичар, 14. мастер професор
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математике, 15. мастер професор математике
и физике, 16. мастер професор математике и
информатике, 17. мастер професор физике и
математике, 18. мастар 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 математике, 23. дипломирани
математичар - теоријска математика, 24. дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом Основи геометрије), 25.професор
хемије - математике, 26. професор географије
- математике, 27. професор физике - математике, 28. професор биологије - математике, 29.
професор математике - теоријско усмерење,
30. професор математике - теоријски смер, 31.
дипломирани математичар и информатичар,
32. дипломирани математичар - механичар,
33. мастер професор предметне наставе. Лица
која су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или
двопредметне наставе математике и физике
односно математике и информатике. II да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; III 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 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; IV да има држављанство Републике
Србије; V да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су у обавези да попуне пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, да га
одштампају и доставе установи заједно са
потребном документацијом. Уз пријавни формулар, учесници конкурса треба да доставе и: 1.
краћу биографију; 2. диплому о траженој врсти
и степену стручне спреме, оверена фотокопија;
3. доказ о положеним испитима из педагогије
и психологије (уверење факултета, или копија
индекса, или додатак дипломи, или доказ о
положеном стручном испиту-испиту за лиценцу), оригинал или оверена фотокопија; 4. уверење издато од надлежне полицијске управе о
казненој евиденцији за кривична дела из члана
139 став 1. тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања (не старије од шест
месеци), оригинал или оверена фотокопија; 5.
уверење о држављанству РС, не старије од 6
месеци, оригинал или оверена фотокопија; 6.
извод из МК рођених, обична копија; 7. доказ
о познавању српског језика (само за кандидате који образовање нису стекли на српском
језику). Доказ о испуњености услова из тачке
II прибавља се пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана,
рачунајући од дана објављивања текста конкурса у огласним новинама Националне службе
за запошљавање „Послови”. Неуредне, непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на
конкурс неће бити разматране.Пријаве на конкурс доставити на следећу адресу: ОШ „Жарко
Зрењанин”, 23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78, са назнаком „За конкурс-математика”.
Сва потребна обавештења можете добити од
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секретара школе, лично или на телефон (023)
548 820 локал 18.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2а
тел 023/533-270, 023/533-273

Наставник предметне наставе наставник интерне медицине
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих
услова прописаних чланом 24. став 1. Закона
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 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 које је стекло а)
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета
и студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука, уз претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; б) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; в) изузетно,
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на
студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем, у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада здравство
и социјална заштита („Службени гласник РС Просветни гласник”, број 21/15, 11/16, 13/18 и
5/19): доктор медицине, специјалиста интерне
медицине; специјалиста доктор медицине, специјалиста интерне медицине, 2. има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, 4. има
држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Учесници конкурса треба да
доставе: 1. попуњен пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (http: //www.mpn.gov.rs), 2. оригинал
или оверену фотокопију дипломе (уверења)
о траженој врсти и степену стручне спреме.
Кандидат који је стекао одговарајуће високо
образовање по прописима који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о
стеченом високом образовању првог степена.
Када је образовање стечено у некој од репу-

блика СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара
врсти образовања која је прописана чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује
да ли је врста образовања одговарајућа за
обављање послова наставника, васпитача,
односно стручног сарадника (члан 143 став 1.
Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у систему
војног школства, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим се
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог
образовања за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (члан
143 став 2. Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим се
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог
образовања за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (члан
143 став 3. Закона о основама система образовања и васпитања); 3. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 4. доказ о испуњавању услове из
члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама
система образовања и васпитања односно да је
лице стекло средње, више или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске
установе (оригинал или оверена фотокопија) српски језик; 5. 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, 6. доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима доставља само изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок
за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана,
рачунајући од дана објављивања текста конкурса у огласним новинама Националне службе
за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве се
шаљу поштом или предају лично на адресу:
Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2А, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна
обавештења можете добити од секретара школе, лично или телефоном на број 023/533-270
и 023/533273. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити.
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене
услове за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.У року од осам дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима
конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе у року од 15 радних дана
од дана сачињавања листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
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обављеног разговора са кандидатима које се
када постане коначно оглашава на званичној
интернет страници Министарства надлежног за
послове просвете. Уколико кандидат не дође на
разговор у заказаном термину сматраће се да
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија
његову пријаву одбацити.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2а
тел 023/533-270, 023/533-273

Наставник предметне наставе наставник здравствене неге

на мађарском наставном језику, са
99,99% радног времена
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих
услова прописаних чланом 24. став 1. Закона
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 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 које је
стекло, а) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета и студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, уз
претходно завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; б)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; в) изузетно, наставник и васпитач
јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама
у трајању од три године или вишим образовањем, у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада здравство и социјална
заштита („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, број 21/15, 11/16, 13/18 и 5/19): виша
медицинска сестра - техничар; струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге;
специјалиста струковна медицинска сестра;
дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша медицинска сестра општег
смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког
смера; виши медицински техничар; дипломирани организатор здравствене неге; дипломирани организатор здравствене неге - мастер;
мастер организатор здравствене неге; мастер
професор предметне наставе (претходно завршене основне академске студије у области
здравства); струковна медицинска сестра-бабица. Лице треба да има претходно стечено
средње образовање у подручју рада Здравство
и социјална заштита. 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
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кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. има држављанство
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад Учесници конкурса треба да доставе: 1. попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.
gov.rs), 2. оригинал или оверену фотокопију
дипломе (уверења) о траженој врсти и степену
стручне спреме. Кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по прописима који
уређују високо образовање од 10. септембра
2005. године, доставља и оверену фотокопију
дипломе о стеченом високом образовању првог
степена. Када је образовање стечено у некој од
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује
да ли је врста образовања одговарајућа за
обављање послова наставника, васпитача,
односно стручног сарадника (члан 143 став 1.
Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у систему војног школства, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим се
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог
образовања за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (члан
143 став 2. Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим се
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог
образовања за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (члан
143 став 3. Закона о основама система образовања и васпитања); 3. оригинал или оверена фотокопија дипломе о претходно стеченом
средњем образовању у подручју рада Здравство
и социјална заштита, 4. оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 5. доказ о испуњавању услове из
члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама
система образовања и васпитања односно да је
лице стекло средње, више или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске
установе (оригинал или оверена фотокопија) мађарски језик; 6. 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, 7. доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима доставља само изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок
за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана,
рачунајући од дана објављивања текста конкурса у огласним новинама Националне службе
за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве се
шаљу поштом или предају лично на адресу:
Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2А са назнаком „За конкурс”. Сва потребна
обавештења можете добити од секретара школе, лично или телефоном на број 023/533-270
и 023/533273. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из

члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити.
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене
услове за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.У року од осам дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима
конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе у року од 15 радних дана
од дана сачињавања листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима које се
када постане коначно оглашава на званичној
интернет страници Министарства надлежног за
послове просвете. Уколико кандидат не дође на
разговор у заказаном термину сматраће се да
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија
његову пријаву одбацити.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2а
тел 023/533-270, 023/533-273

Наставник предметне наставе наставник хирургије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих
услова прописаних чланом 24. став 1. Закона
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 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 које је стекло а)
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета
и студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука, уз претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; б) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; в) изузетно,
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на
студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем. у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада здравство
и социјална заштита („Службени гласник РС Просветни гласник”, број 21/15, 11/16, 13/18 и
5/19): доктор медицине, специјалиста опште
хирургије или једне од хируршких грана; специјалиста доктор медицине, специјалиста
опште хирургије или једне од хируршких грана.
2. има психичку, физичку и здравствену спо17.06.2020. | Број 886 |
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собност за рад са децом и ученицима; 3. није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 4. има држављанство Републике
Србије; 5. зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад Учесници
конкурса треба да доставе: 1.попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs)
2. оригинал или оверену фотокопију дипломе
(уверења) о траженој врсти и степену стручне
спреме Кандидат који је стекао одговарајуће
високо образовање по прописима који уређују
високо образовање од 10. септембра 2005.
године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању првог степена. Када је образовање стечено у некој од
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује
да ли је врста образовања одговарајућа за
обављање послова наставника, васпитача,
односно стручног сарадника (члан 143 став 1.
Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у систему
војног школства, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим се
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог
образовања за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (члан
143 став 2. Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим се
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог
образовања за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (члан
143 став 3. Закона о основама система образовања и васпитања); 3. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 4. доказ о испуњавању услове из
члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама
система образовања и васпитања односно да је
лице стекло средње, више или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске
установе (оригинал или оверена фотокопија) српски језик; 5. 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, 6. доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима доставља само изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок
за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана,
рачунајући од дана објављивања текста конкурса у огласним новинама Националне службе
за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве се
шаљу поштом или предају лично на адресу:
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Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2А са назнаком „За конкурс”. Сва потребна
обавештења можете добити од секретара школе, лично или телефоном на број 023/533-270
и 023/533273. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити.
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене
услове за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.У року од осам дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима
конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе у року од 15 радних дана
од дана сачињавања листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима које се
када постане коначно оглашава на званичној
интернет страници Министарства надлежног за
послове просвете. Уколико кандидат не дође на
разговор у заказаном термину сматраће се да
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија
његову пријаву одбацити.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2а
тел 023/533-270, 023/533-273

Спремачица

са 82% радног времена
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописаних чланом 24. став 1. Закона о раду
(„Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,
113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), треба
да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања односно да: 1. има одговарајуће
образовање: у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у Медицинској школи у Зрењанину: I степен стручне
спреме, односно завршена основна школа; 2.
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање 4. има држављанство Републике Србије;
5. зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Учесници конкурса треба да доставе: 1. попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs)
2. оригинал или оверену фотокопију дипломе
(уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме - сведочанство о завршеној основној школи 3. оригинал или оверену фотокопију

уверења о држављанству Републике Србије;
4. оригинал или оверена фотокопија уверења
(извода из казнене евиденције) Министарства
унутрашњих послова којим кандидат доказује
да није осуђиван у складу са чланом 139 став
1. тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања, 5. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава са потребним доказима о испуњавању
услова конкурса је 15 дана, рачунајући од дана
објављивања текста конкурса у огласним новинама Националне службе за запошљавање
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или
предају лично на адресу: Медицинска школа,
23000 Зрењанин, Новосадска 2А, са назнаком
„За конкурс” Сва потребна обавештења можете
добити од секретара школе, лично или телефоном на број 023/533-270. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће
одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос,
који су изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака.У року
од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе у року од 15 радних дана
од дана сачињавања листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима које се
када постане коначно оглашава на званичној
интернет страници Министарства надлежног за
послове просвете. Уколико кандидат не дође на
разговор у заказаном термину сматраће се да
је повукао пријаву на конкурс те ће комисија
његову пријаву одбацити.

Школа је знање,
посао је занат
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ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Н

а евиденцију Националне службе за запошљавање
(НСЗ) могу да се пријаве:
- незапослена лица која траже запослење
- запослени који траже промену запослења
- друга лица која траже запослење.
Незапосленим лицем које тражи запослење сматра се
особа од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, односно најкасније до 65 година живота, способна и одмах спремна да ради, која није засновала радни однос или на други начин
остварила право на рад, а води се на евиденцији незапослених и
активно тражи запослење.
Запосленим који тражи промену запослења сматра се
особа која је у радном односу или је на други начин остварила
право на рад, али активно тражи промену запослења и води се
на евиденцији лица која траже промену запослења.
Другим лицима која траже запослење сматрају се особе
старије од 15 година које траже запослење, а не могу се сврстати у претходне две групе - ученици, студенти, пензионери, лица
којима мирују права из радног односа и други.
Основна документација за пријављивање:
• личнa картa или друга важећа јавна исправа са фотографијом и личним подацима, издата од стране овлашћеног државног органа, у којој постоји податак о пребивалишту
• доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид)
• акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
• други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).
Додатна документација за особе са инвалидитетом:
• доказ о статусу особе са инвалидитетом, у складу са Законом
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (решење надлежног органа/институције).
Документација коју подносе страни држављани:
• лична карта за странце и нострификована диплома
(стално настањење)
• пасош и нострификована диплома (привремени боравак).
Лица која траже промену запослења уз основну документацију
достављају и уговор о раду.
Друга лица која траже запослење уз основну документацију достављају:
• ученици и студенти - потврду о статусу
• пензионери - доказ/решење о пензионисању
• лица којима мирују права из радног односа - доказ/
решење о мировању радног односа.

Где се пријавити?
Пријављивање на евиденцију Националне службе за запошљавање обавља се лично, у организационим јединицама Националне службе, према месту пребивалишта, односно месту
рада или престанка радног односа, ако у том месту имате боравиште.

Услуге Националне службе за запошљавање
Наш циљ је да вам пружимо подршку у тражењу посла и
повећамо ваше могућности за запошљавање.
• Саветовање у процесу тражења посла
• Информисање о слободним радним местима:
- саветник за запошљавање
- самоуслужни систем
- публикација „Послови”
- огласна табла
- сајт НСЗ: www.nsz.gov.rs
• Информисање путем интернета и у центрима за информисање и професионално саветовање (ЦИПС)
• Миграциони сервисни центар (МСЦ) - у Београду, Бору,
Краљеву, Крушевцу, Новом Саду, Новом Пазару и Нишу
• Сајмови запошљавања
• Обуке за активно тражење посла
• Клуб за тражење посла
• Каријерно вођење и саветовање
• Програми обука и стручног оспособљавања
• Јавни радови
• Обуке за покретање сопственог бизниса
• Субвенција за самозапошљавање
• Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорија теже запошљивих
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
• Исплата новчане накнаде у једнократном износу ради самозапошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања
особа са инвалидитетом.
Незапослена лица пријавом на евиденцију Националне службе за запошљавање остварују право на:
• обавештавање о могућностима и условима за запошљавање
• посредовање у запошљавању у земљи и иностранству
• психолошку подршку током тражења посла
• учешће у мерама активне политике запошљавања.
Запослени који траже промену запослења и друга лица
која траже запослење остварују право на информисање, саветовање и посредовање у запошљавању.
За више информација:
Позивни центар НСЗ: 0800/300-301 (бесплатан позив)
www.nsz.gov.rs

Бесплатна публикација о запошљавању
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

Гундулићев венац 23-25
тел. 011/2929-100, 2929-000
Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600
Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Крушевац

Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Млинска 16
тел. 016/202-411

Сомбор

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

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

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Суботица

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Крагујевац

Железничка 22
тел. 031/590-600

Јагодина

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Ужице

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500
Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Ниш

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Пријепоље
Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Лозница

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

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

Гњилане

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад

Булевар Михаjла Пупина 6/I
тел. 021/48-85-90

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

