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МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

- УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 
67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 
и 95/18), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС”, 
брoj 2/19) и Закључака Комисије 51 број: 112-
3030/2019 од 26.03.2019. године и 51 број: 112-
3437/2020 од 26.05.2020. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуња-
вају: Министарство пољопривреде, шумарства 
и водопривреде - Управа за ветерину, Нови 
Београд, Омладинских бригада 1

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место ветеринарски 
инспектор у извозним објектима,  

у звању саветник
са местом рада у Бачкој Тополи,  
Одсек ветеринарске инспекције 

Суботица, Одељење ветеринарске 
инспекције, Управа за ветерину

1 извршилац

Опис послова: врши ветеринарско-санитарну 
контролу хране, производа, сировина и отпадака 
животињског порекла у извозним објектима; врши 
контролу испуњености ветеринарско-санитарних 
услова у објектима за клање животиња и прера-
ду меса, у извозним објектима и другим објекти-
ма за производњу хране, производа животињског 
порекла намењених извозу и спровођење НССР-а; 
узима узорке производа животињског порекла 
ради испитивања здравствене исправности и  
квалитета по плану и мониторингу; врши кон-
тролу међународних потврда о здравственом 
стању увезене пошиљке и издаје међународне 
потврде за пошиљке које се извозе; врши обра-
чун накнаде за извршени ветеринарско-санитар-
ни преглед пошиљки у производњи и промету; 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области ветеринарске науке на интегрисаним ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студија-
ма односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, радно искуство у струци 
од најмање 3 године, положен државни струч-
ни испит, положен испит за инспектора као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Бачка Топола

2. Радно место ветеринарски 
инспектор у извозним објектима,  

у звању саветник
са местом рада у Зрењанину, Одсек 

ветеринарске инспекције Зрењанин, 
Одељење ветеринарске инспекције, 

Управа за ветерину
1 извршилац

Опис послова: врши ветеринарско-санитарну 
контролу хране, производа, сировина и отпа-

дака животињског порекла у извозним објек-
тима; врши контролу испуњености ветеринар-
ско-санитарних услова у објектима за клање 
животиња и прераду меса, у извозним објек-
тима и другим објектима за производњу хране, 
производа животињског порекла намењених 
извозу и спровођење НССР-а; узима узорке 
производа животињског порекла ради испити-
вања здравствене исправности и квалитета по 
плану и мониторингу; врши контролу међуна-
родних потврда о здравственом стању увезе-
не пошиљке и издаје међународне потврде за 
пошиљке које се извозе; врши обрачун накнаде 
за извршени ветеринарско-санитарни преглед 
пошиљки у производњи и промету; обавља и 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области ветеринарске науке на интегрисаним 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, радно 
искуство у струци од најмање 3 године, поло-
жен државни стручни испит, положен испит за 
инспектора као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

Место рада: Зрењанин

3. Радно место ветеринарски 
инспектор за здравствену заштиту  

и добробит животиња,  
у звању саветник

са местом рада у Крагујевцу,  
Одсек ветеринарске инспекције 
Крагујевац, Управа за ветерину

1 извршилац

Опис послова: врши инспекцијски надзор 
и контролу здравственог стања животиња, 
репродукције и добробити животиња и над-
зор над пословима Програма мера у складу са 
овлашћењима; врши инспекцијски надзор и 
контролу у унутрашњем и међународном про-
мету живих животиња, репродуктивног мате-
ријала, хране за животиње; врши контролу 
спровођења националног плана мониторинга у 
области држања животиња и производње хране 
за животиње ради утврђивања присуства оста-
така фамаколошких супстанци и њихових мета-
болита; врши контролу испуњености ветеринар-
ско-санитарних услова у објектима за држање, 
производњу и промет животиња, репродуктивног 
материјала и објектима субјеката ветеринарске 
делатности и ветеринарским организацијама, 
производњу, промет и складиштење производа 
животињског порекла за употребу у пољоприв-
реди и индустрији, хране за животиње и про-
мета лекова на мало; врши контролу обављања 
ветеринарске делатности субјеката ветеринарске 
делатности и ветеринарским организацијама; 
врши контролу испуњења финансијских обаве-
за субјеката ветеринарске делатности у корист 
буџета Републике Србије ради обезбеђења сред-
става за спровођење мера здравствене заштите 
животиња; припрема месечне извештаје и даје 
предлоге за припрему плана рада; обавља и дру-
ге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области ветеринарске науке на интегрисаним ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студија-
ма односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, радно искуство у струци 
од најмање 3 године, положен државни струч-
ни испит, положен испит за инспектора као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Крагујевац

4. Радно место ветеринарски 
инспектор за контролу безбедности 

и квалитета хране и споредних 
производа животињског порекла,  

у звању саветник
са местом рада у Сремској Митровици, 

Група ветеринарске инспекције за 
контролу безбедности и квалитета хране 

и спорених производа животињског 
порекла, Одсек ветеринарске 

инспекције Сремска Митровица, 
Одељење ветеринарске инспекције, 

Управа за ветерину
1 извршилац

Опис послова: врши ветеринарско-санитарну 
контролу хране и производа животињског поре-
кла и споредних производа животињског поре-
кла у објектима регистрованим за унутрашњи 
промет; узима узорке производа и хране живо-
тињског порекла ради испитивања здравстве-
не исправности и квалитета по плану и мони-
торингу; врши сертификацију пошиљака за 
извоз; врши инспекцијски надзор и утврђивање 
испуњености ветеринарско санитарних услова у 
објектима за производњу и промет хране живо-
тињског порекла; контролише примену плана 
НССР, GHP, GMP; врши контролу документа-
циje: обрачуна накнада за извршене ветери-
нарско-санитарне прегледе пошиљки у произ-
водњи и унутрашњем промету; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области ветеринарске науке на интегрисаним 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, радно 
искуство у струци од најмање 3 године, поло-
жен државни стручни испит, положен испит за 
инспектора као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

Место рада: Сремска Митровица

III Компетенције које се проверавају у 
изборном поступку: сагласно члану 9 Закона 
о државним службеницима, кандидатима при 
запошљавању у државни орган, под једнаким 
условима, доступна су сва радна места и избор 
кандидата се врши на основу провере компе-
тенција.

Изборни поступак спроводи се из више обавез-
них фаза у којима се проверавају опште функ-
ционалне, посебне функционалне и понашајне 
компетенције и фазе у којој се спроводи интер-
вју са комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступ-
ку прво се проверавају опште функционалне 
компетенције.

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

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост” 
(поседовању знања и вештина у основама 
коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табела, табеларне 
калкулације), ако учесник конкурса поседује 
важећи сертификат, потврду или други одгова-
рајући доказ о поседовању знања и вештина из 
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наведених области, на траженом нивоу и жели 
да на основу њега буде ослобођен тестирања 
компетенције - Дигитална писменост, неопход-
но је да уз пријавни образац (уредно и у потпу-
ности попуњен у делу *Рад на рачунару), дос-
тави и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији.

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

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

Провера посебних функционалних компе-
тенција:

Након пријема извештаја о резултатима про-
вере општих функционалних компетенција, 
међу кандидатима који су испунили мерила за 
проверу општих функционалних компетенција, 
врши се провера посебних функционалних ком-
петенција, и то:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијски послови (општи 
управни поступак, управни спорови, основе 
казненог права и казненог поступка, поступак 
инспекцијског надзора), посебна функсционал-
на компетенција за област рада студијско-ана-
литички послови (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући 
и способност критичког вредновања и анали-
зирања доступних информација) и посебна 
функционална компетенција за радно место 
релевантни прописи из делокруга радног места 
(Закон о ветеринарству) - провераваће се усме-
но путем симулације.

Провера понашајних компетенција за сва 
извршилачка радна места: Понашајне ком-
петенције (управљање информацијама, упра-
вљање задацима и остваривање резултата, 
орјентација ка учењу и променама, изградња 
и одржавање професионалних односа, савес-
ност, посвећеност и интегритет) - провера-
ваће се путем психометријских тестова, узорка 
понашања и интервјуа базираном на компе-
тенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кан-
дидата: Процена мотивације за рад на радном 
месту и прихватање вредности државних орга-
на - провераваће се путем интервјуа са коми-
сијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве: Пријаве на конкурс се шаљу 
поштом на адресу: Министарство пољоприв-
реде, шумарства и водопривреде - Управa за 
ветерину, Нови Београд, Омладинских брига-
да 1 или се подносе непосредно на писарни-
ци Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде - Управе за ветерину, Нови Бео-
град, Омладинских бригада 1, са назнаком „За 
јавни конкурс за попуњавање извршилачких 
радних места”. 

V Лица задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Добрина Ђуковић и Данијела 
Остојић Милосављевић, тел. 011/3117-476 од 
10.00 до 13.00 часова.

VI Општи услови за запослење: држављан-
ство 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.

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

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадрови-
ма, Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде и Управе за ветерину или у 
штампаној верзији на писарници Управе за 
ветерину, Нови Београд, Омладинских бри-
гада 1. 

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступ-
ку. 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.

IX 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 фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или овере-
на 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 правосуд-
ном 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 јав-
ни конкурс, уместо уверења о држављанству 
и извода из матичне књиге рођених подноси 
решење о распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен. 

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фото-
копији 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 управа-
ма као поверени посао). 

Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 1. марта 2017. 
године у основним судовима, односно општин-
ским 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 чиње-
ницима садржаним у службеним евиденцијама, 
осим ако странка изричито изјави да ће податке 
прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима / уверење о положеном 
правосудном испиту. Потребно је да учесник 

конкурса у делу Изјава* у обрасцу пријаве, зао-
кружи на који начин жели да се прибаве њего-
ви подаци из службених евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који 
су успешно прошли претходне фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном коми-
сијом 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, однос-
но који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњавају услове за запослење, 
писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка.

Докази се достављају на наведену адресу Упра-
ве за ветерину. 

Кандидати који желе да конкуришу на више 
радних места, попуњавају пријавни образац за 
свако радно место посебно.

Кандидати који конкуришу на више радних мес-
та, 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 фото-
копији, према услову о дужини радног искуства 
у струци из радних места на која конкуришу. 

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

XII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни посту-
пак ће се спровести, почев од 24. августа 2020. 
године, о чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени писаним путем на адресе које су наве-
ли у својим пријавама или путем имејл-адресе.

Провера општих, посебних и понашајних функ-
ционалних компетенција и интервју са Конкур-
сном комисијом обавиће се у Служби за упра-
вљање кадровима, у Палати „Србија” Нови 
Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно 
крило). Учесници конкурса који су успешно про-
шли једну фазу изборног поступка обавешта-
вају се о датуму, месту и времену спровођења 
наредне фазе изборног поступка на контак-
те (бројеве телефона или имејл-адресе), које 
наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на извр-
шилачком радном место, може да се запосли 
и лице које нема положен државни стручни 
испит, али је дужно да га положи у прописа-
ном року. Положен државни стручни испит 
није услов, нити предност за заснивање радног 
односа. Пробни рад је обавезан за све који први 
пут заснивају радни однос у државном органу. 
Пробни рад за радни однос на неодређено вре-
ме траје шест месеци - Државни службеник на 
пробном раду, који је засновао радни однос на 
неодређено време и државни службеник који 
је засновао радни однос на неодређено време 
а који нема положен државни стручни испит, 
полаже државни стручни испит у року од шест 
месеци од дана заснивања радног односа.

Лице на пробном раду које је радни однос 
засновало на радном месту инспектора на 
неодређено време и лице које је засновало 
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радни однос на радном месту инспектора на 
неодређено време, а нема положен испит за 
инспектора, полаже испит за инспектора у 
року од шест месеци од дана заснивања радног 
односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисије 
коју је именовао в.д. директора Управе за вете-
рину.

Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији (www.minpolj.gov.rs) и огласној 
табли Министарствa пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, на интернет презента-
цији (www.vet.minpolj.gov.rs) и огласној табли 
Министарствa пољопривреде, шумарства и 
водопривреде - Управе за ветрину; на интер-
нет презентацији Службе за управљање кадро-
вима (www.suk.gov.rs), на порталу е-Управе, на 
интернет презентацији, огласној табли и пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

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

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА

Београд, Немањина 22-26

Датум оглашавања конкурса: 08.07.2020. 
године

Последњи дан рока за подношење прија-
ва: 16.07.2020. године

На основу члана 61 ст. 1 и 3 Закона о држав-
ним службеницима („Службени гласник РС”, 
бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправ-
ка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 
99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9. став 3. Уредбе 
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Служ-
бени гласник РС”, број 2/19) и члана 5. Пра-
вилника о попуњавању извршилачких радних 
места и положаја у Административној канце-
ларији Високог савета судства („Службени 
гласник РС”, број 78/19), Високи савет судства 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Високи савет судства, Београд, Ресавска 42

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за планирање и 
праћење извршења буџета судова,  

у звању саветник
Одсек за буџет и аналитичко планске 

послове, Сектор за материјално-
финансијске послове

1 извршилац

Опис послова: врши консолидацију предло-
га финансијских планова судова; припрема 
базе података за планирање обима и струк-
туре финансијских средстава за рад судова; 
учествује у расподели одобрених финансијских 
средстава судовима; прати извршење буџета 
судова у односу на одлуку о расподели одобре-
них финансијских средстава; припрема анали-

зе и извештаје о обиму и структури утрошених 
средстава; врши контролу рачуноводствене 
исправности и веродостојности финансијске 
документације коју припрема; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека и помоћника 
секретара. 

Услови: стечено високо образовање из науч-
не области Економске науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит 
и најмање три године радног искуства у стру-
ци, као и потребне компетенције за обављање 
послова радног места.

2. Радно место за послове стручне 
подршке пословима за избор 

судија, председника судова и судија 
поротника, у звању саветник

Одсек за статусна питања судија и 
судија поротника, Сектор за статусна 

питања судија и судија поротника
1 извршилац

Опис послова: учествује у припреми нацр-
та одлука о потребном броју судија и судија 
поротника; сачињава текст огласа о избору 
судија, председника судова и судија поротни-
ка и стара се о његовом објављивању; пру-
жа стручну подршку у спровођењу поступка 
избора судија, председника судова и судија 
поротника, учествује у припреми материјала 
у вези са избором судија и судија поротника, 
учествује у припреми образложених предлога 
за избор судија и председника судова, пра-
ти прописе из области од значаја за успеш-
но обављање послова, учествује у припреми 
извештаја, анализа и информација из дело-
круга рада Одсека, обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека и помоћника секретара.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области Правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит, најмање три 
године радног искуства у струци, као и потреб-
не компетенције за обављање послова радног 
места.

3. Радно место за вредновање рада 
судија и председника судова,  

у звању саветник
Група за вредновање рада судија и 

председника судова, Сектор за статусна 
питања судија и судија поротника

1 извршилац

Опис послова: учествује у изради нацрта 
одлука о вредновању рада судија и председ-
ника судова које доноси Савет и радно тело 
Савета за вредновање рада судија и председ-
ника судова; учествује у изради нацрта одлу-
ка о избору судија на сталну судијску функ-
цију који су први пут бирани; израђује нацрте 
одлука о именовању чланова у комисијама за 
спровођење поступка вредновања и утврђи-
вање оцене рада судија и председника судо-
ва; врши обраду документације по приговору 
на оцену рада судије и председника суда и 
достављање надлежном телу; обавља и дру-
ге послове по налогу руководиоца Групе и 
помоћника секретара. 

Услови: стечено високо образовање из научне 
области Правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факулте-
ту, положен правосудни стручни испит и нај-
мање три године радног искуства у струци, као 
и потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

4. Радно место за припрему, 
спровођење и праћење пројеката,  

у звању саветник
Одељење за припрему прописа  

и европске интеграције
1 извршилац

Опис послова: израђује нацрте предлога 
пројеката и пратеће пројектне документације 
у одговарајућем формату у складу са проце-
дурама; извештава о процесу програмирања и 
планирања пројеката и по потреби, учествује у 
раду релевантних одбора за праћење њихове 
реализације; предлаже план јавних набавки и 
динамику плаћања за одобрене ИПА пројекте; 
извештава о припреми тендерске документа-
ције и спровођењу пројеката у одговарајућем 
формату и спроводи препоруке екстерних 
оцењивача и ревизора; учествује у припреми 
анализа и информација из делокруга Одељења; 
обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења. 

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне односно стручне области у оквиру поља 
Друштвено-хуманистичких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит и најмање три годи-
не радног искуства у струци, као и потребне 
компетенције за обављање послова радног 
места.

5. Радно место за подршку 
евиденционим пословима по 

притужбама упућених Савету,  
у звању сарадник

Група за обраду притужби  
упућених Савету

1 извршилац

Опис послова: пружа обавештења подносио-
цима притужби о кретању предмета по под-
нетим притужбама; води евиденције о дос-
тављеним извештајима судова и евиденције о 
основаним притужбама на рад судија и судо-
ва; уноси податке из представки и притужби 
у одговарајући програм; прикупља и обрађује 
податке у поступку остваривања сарадње са 
Дисциплинским тужиоцем; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе и секре-
тара Савета. 

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне односно стручне области Друштвено-ху-
манистичких 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 три годи-
не радног искуства у струци, као и потребне 
компетенције за обављање послова радног 
места.
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6. Радно место за канцеларијске 
послове, у звању референт

Група за писарницу  
(администартивно-техничке послове)

1 извршилац

Опис послова: прима списе, поднеске, теле-
граме и остала писмена упућена Савету преко 
поштанске службе, курира, достављача или 
непосредно од странака; отвара, прегледа 
и разврстава писмена; одваја писмена пре-
ма хитности и материји и врши достављање 
предмета и аката у рад; врши припрему пис-
мена и пакета за отпрему; отпрема писмена и 
пакете поштанској и доставној служби; води 
одговарајуће помоћне књиге (књига препо-
рука, доставне књиге и сл.); ставља и попуња-
ва отисак пријемног печата; обавља и друге 
послове из делокруга групе по налогу руково-
диоца Групе.

Услови: III или IV степен стручне спреме - 
средње образовање, гимназија или средња 
стручна школа, положен државни стручни 
испит и најмање две године радног искуства 
у струци, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места. 

III Место рада за сва радна места: Београд, 
Ресавска 42

IV Компетенције које се проверавају у 
изборном поступку:

Изборни поступак се спроводи из више обавез-
них фаза и то следећим редоследом: провера 
општих функционалних компетенција, провера 
посебних функционалних компетенција, прове-
ра понашајних компетенција и интервју са Кон-
курсном комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вред-
новање кандидата и само кандидат који испуни 
унапред одређено мерило за проверу одређе-
них компетенција у једној фази изборног 
поступка може да учествује у провери следеће 
компетенције у истој или наредној фази.

Кандидатима који учествују у изборном поступ-
ку прво се проверавају опште функционалне 
компетенције.

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

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне 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 наве-
дених области, на траженом нивоу и жели да 
на основу њега буде ослобођен тестирања ком-
петенције - 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 фото-
копији.

Конкурна комисија може одлучити да се канди-
дату изврши провера наведене компетенције, 
ако увидом у достављени доказ не може пот-
пуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на интернет презента-
цији Високог савета судства www.vss.sud.rs (у 
делу Актуелности - Огласи).

Провера посебних функционалних компе-
тенција:

Након пријема извештаја о резултатима про-
вере општих функционалних компетенција, 
међу кандидатима који су испунили мерила за 
проверу општих функционалних компетенција, 
врши се провера посебних функционалних ком-
петенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:

1. Посебне функционалне компетенције у 
одређеној области рада финансијско-материјал-
ни послови (планирање буџета и извештавање) 
- провераваће се путем симулације (писмено).

2. Посебне функционалне компетенције за 
одређено радно место - прописи из надлеж-
ности и организације органа (Закон о Високом 
савету судства) - провераваће се путем симула-
ције (усмено).

3. Посебне функционалне компетенције за 
одређено радно место - познавање прописа из 
делокруга радног места (Закон о буџетском систе-
му) - провераваће се путем симулације (усмено).

4. Посебне функционалне компетенције за 
одређено радно место - напредни EXCEL - про-
вераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 2:

1. Посебне функционалне компетенције у 
одређеној области рада управно-правни посло-
ви (општи управни поступак) - провераваће се 
путем симулације (писмено).

2 Посебне функционалне компетенције у 
одређеној области рада студијско-аналитич-
ки послови (прикупљање и обрада података 
из различитих извора, критичко вредновање и 
анализирање доступних информација) - прове-
раваће се путем симулације (усмено).

3. Посебне функционалне компетенције за 
одређено радно место, прописи из надлежности 
и организације органа (Закон о Високом савету 
судства, Пословник о раду Високог савета суд-
ства, Правилник о критеријумима и мерилима 
за оцену стручности, оспособљености и дос-
тојности за избор судије на сталној судијској 
функцији у други или виши суд и о критерију-
мима за предлагање кандидата за председника 
суда, Правилник о поступку и начину полагања 
испита на коме се оцењује стручност и оспо-
собљеност кандидата који се први пут бира 
на судијску функцију) - провераваће се путем 
симулације (писмено).

4. Посебне функционалне компетенције за 
одређено радно место, прописи из делокруга 
радног места (Закон о општем управном поступ-
ку, Закон о судијама, Закон о уређењу судова) 
- провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 3:

1. Посебне функционалне компетенције у 
одређеној области рада управно-правни посло-
ви (општи управни поступак) - провераваће се 
путем симулације (усмено).

2. Посебне функционалне компетенције за 
одређено радно место, прописи из надлежности 
и организације органа (Закон о Високом савету 

судства, Пословник о раду Високог савета суд-
ства, Правилник о критеријумима, мерилима, 
поступку и органима за вредновање рада судија 
и председника судова) - провераваће се путем 
симулације (писмено).

3. Посебне функционалне компетенције за 
одређено радно место, прописи из делокру-
га радног места (Закон о општем управном 
поступку, Закон о управним споровима, Закон 
о судијама, Закон о уређењу судова) - провера-
ваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 4:

1. Посебне функционалне компетенције у 
одређеној области рада послови управљања 
програмима и пројектима финансираним из 
фондова ЕУ (релевантни и стратешки оквир ЕУ 
- који се односи на инструмент за предприступ-
ну помоћ, као и кохезиону политику ЕУ) - про-
вераваће се путем симулације (усмено).

2. Посебне функционалне компетенције у 
одређеној области рада студијско-аналитички 
послови (прикупљање и обрада података из 
различитих извора, укључујући и способност 
критичког вредновања и анализирања доступ-
них информација) - провераваће се путем симу-
лације (усмено). 

3. Посебне функционалне компетенције за 
одређено радно место, прописи из надлежности 
и организација органа (Закон о Високом саве-
ту судства) - провераваће се путем симулације 
(усмено).

4. Посебне функционалне компетенције за 
одређено радно место, прописи из делокру-
га радног места (Закон о судијама, Закон о 
уређењу судова) - провераваће се путем симу-
лације (усмено).

5. Посебне функционалне компетенције за 
одређено радно место, прописи из делокруга 
радног места страни језик Енглески језик - ниво 
Б2 провериће се писмено - путем теста. 

Напомена: Ако кандидат поседује важећи сер-
тификат, потврду или други одговарајући доказ 
о знању енглеског језика, на траженом нивоу, 
и жели да на основу њега буде ослобођен тес-
тирања компетенције знања страног језика, 
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и 
у потпуности попуњен у делу * Знање страних 
језика који су тражени конкурсом), достави и 
тражени доказ у оригиналу или овереној фото-
копији.

Конкурсна комисија може одлучити да се кан-
дидату изврши провера наведене компетенције, 
ако увидом у достављени доказ не може пот-
пуно да оцени поседовање ове компетенције.

За радно место под редним бројем 5:

1. Посебне функционалне компетенције за 
област рада управно-правни послови (посеб-
ни управни поступак) - провераваће се путем 
симулације (усмено).

2. Посебне функционалне компетенције за 
област рада административни послови (методе 
и технике прикупљања, евидентирања и ажу-
рирања података у базама података и метод 
вођења интерних и доставних књига) - прове-
раваће се путем симулације (усмено). 

3. Посебне функционалне компетенције за 
одређено радно место, познавање прописа из 
надлежности органа (Закон о Високом савету 
судства) - провераваће се путем симулације 
(усмено).
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4. Посебне функционалне компетенције за 
одређено радно место, прописи из делокру-
га радног места (Закон о седиштима и под-
ручјима судова и јавних тужилаштава, Закон 
о општем управном поступку, Уредба о канце-
ларијском пословању у органима државне 
управе) - провераваће се путем симулације 
(усмено).

За радно место под редним бројем 6:

1. Посебне функционалне компетенције у 
одређеној области рада административни 
послови (канцеларијско пословање) - провера-
ваће се путем симулације (писмено).

2. Посебне функционалне компетенције за 
одређено радно место - прописи из надлежнос-
ти органа (Закон о Високом савету судства) - 
провераваће се путем симулације (усмено).

3. Посебне функционалне компетенције за 
одређено радно место познавање прописа из 
делокруга радног места (Уредба о канцеларијс-
ком пословању) - провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на интернет презен-
тацији Високог савета судства, www.vss.sud.rs 
(у делу Актуелности - Огласи).

Провера понашајних компетенција за сва 
извршилачка радна места:
Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, орјентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних одно-
са, савесност, посвећеност и интегритет) - про-
вераваће се путем интервјуа базираног на ком-
петенцијама или упитника.

Интервју са Конкурсном комисијом и 
вредновање кандидата за сва извршилач-
ка радна места:
Процена мотивације за рад на радном месту и 
прихватање вредности државних органа - про-
вераваће се путем интервјуа са Конкурсном 
комисијом (усмено).

V Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве за јавни конкурс: Прија-
ве на jaвни конкурс шаљу се поштом на адресу 
Високи савет судства, Ресавска 42, 11000 Бео-
град, или се подносе непосредно на писарници 
Високог савета судства, Ресавска 42, са назна-
ком: „За јавни конкурс за попуњавање изврши-
лачког радног места”.

VI Лица која су задужена за обавештење 
о јавном конкурсу: Антонела Самоход Пољи-
чак, контакт телефон: 011/3027-478 и Марија 
Радошевић, контакт телефон: 011/3027-423. 

VII Датум оглашавања: 08. јул 2020. го- 
дине.

VIII Рок за подношење пријава: Рок за 
подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања 
јавног конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање - публи-
кација „Послови”. Последњи дан рока за подно-
шење пријава је 16. јул 2020. године.

IX Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
страници Високог савета судства, www.vss.sud.
rs (у делу Актуелности - Огласи), а одштам-
пани образац пријаве може се преузети на 
писарници Високог савета судства, Београд, 
Ресавска 42. 

Кандидати који конкуришу на више радних мес-
та, подносе појединачне пријаве за свако радно 
место на које конкуришу.

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

X Општи услови за запослење: да је кан-
дидат држављанин 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.

XI Докази које прилажу кандидати ко- 
ји су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге рођених; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима (кандидати са положе-
ним правосудним испитом уместо доказа о 
положеном државном стручном испиту, под-
носе доказ о положеном правосудном испи-
ту); доказ о положеном правосудном испиту 
за радно место под редним бројем 3; ориги-
нал 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 јав-
ни конкурс, уместо уверења о држављанству 
и извода из матичне књиге рођених, подноси 
решење о распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен. 

Сви докази се прилажу у оригиналу или у 
фотокопији која је оверена код јавног бележ-
ника (изузетно у градовима и општинама у 
којима нису именовани јавни бележници, при-
ложени докази могу бити оверени у основ-
ним судовима, судским јединицама, пријем-
ним 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 општин-
ским управама.

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

Напомена: Законом о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, број 18/16 
и 95/18 - аутентично тумачење) 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 садр-
жаним у службеним евиденцијама, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке приба-
вити сама.

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, 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.

XII Рок за подношење доказа: Кандидати 
који су успешно прошли претходне фазе избор-
ног поступка, пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом позивају се да у року од (5) пет рад-
них 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, однос-
но који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњавају услове за запослење, 
писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка.

Докази се достављају на наведену адресу Висо-
ког савета судства. 

Кандидати који конкуришу на више радних мес-
та, 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 фото-
копији, према услову о дужини радног искуства 
у струци из радних места на која конкуришу. 

XIII Врста радног односа: За сва радна мес-
та радни однос заснива се на неодређено вре-
ме. Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу, подлежу пробном 
раду од шест месеци. Кандидати без положе-
ног државног стручног испита за рад у држав-
ним органима примају се на рад под условом 
да тај испит положе до окончања пробног 
рада. 

Чланом 9 Закона о државним службеницима, 
прописано је да су кандидатима при запошља-
вању у државни орган, под једнаким условима 
доступна сва радна места и да се избор кан-
дидата врши на основу провере компетенција. 
Кандидати са положеним државним стручним 
испитом немају предност у изборном поступ-
ку у односу на кандидате без положеног 
државног стручног испита. 

XIV Датум и место провере компетенција 
кандидата у изборном поступку: Са канди-
датима чије су пријаве благовремене, допуште-
не, разумљиве, потпуне и који испуњавају усло-
ве предвиђене огласом о јавном конкурсу, на 
основу података наведених у обрасцу пријаве 
на конкурс, биће спроведен изборни поступак о 
чему ће кандидати бити обавештени на начин 
који су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција 
и посебних функционалних компетенција, као и 
интервју са Конкурсном комисијом обавиће се у 
просторијама Високог савета судства, Ресавска 
42, а о месту провере понашајних компетенција 
кандидати ће бити благовремено обавештени. 

Кандидати који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, 
месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте (бројеве теле-
фона или е-mail адресе) које наведу у својим 
обрасцима пријаве.
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Администрација и управа

Напомене: Неблаговремене, недопуште-
не, неразумљиве или непотпуне пријаве биће 
одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна 
комисија коју је именовао председник Високог 
савета судства. Овај конкурс се оглашава на 
огласној табли и интернет презентацији Висо-
ког савета судства (www.vss.sud.rs), на порталу 
е-Управе и на интернет презентацији и у пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

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

ЛЕСКОВАЦ

ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА

16230 Лебане, Цара Душана 116
тел. 016/843-710 локал 138

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА  
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ  

ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

I Орган у коме се радно место попуња-
ва: Општина Лебане, Општинска управа, Цара 
Душана 116, 16230 Лебане 

II Радна места која се попуњавају: 

Послови образовања и послови 
утврђивања права на борачко-

инвалидску заштиту,  
у звању: саветник

Опис послова: Припрема анализе и извештаје 
и информације из ових области, мрежу дечијих 
вртића и основних школа, прати упис деце у 
први разред основне школе, предузима мере 
против родитеља чија деца нису благовремено 
уписана у први разред или не похађају редовно 
наставу, води евиденцију о превозу ученика и 
ученика ометених у развоју, као и евиденцију 
неписмених лица и лица без потпуног осно-
вног образовања, води послове стипендирања 
ученика и студената; припрема критеријуме и 
мерила за распоред средстава за материјал-
не трошкове и инвестициона улагања у овим 
областима, ради на обједињавању потреба 
школа и исте доставља надлежном органу, 
прати спровођење програма коришћења сред-
става корисника, а посебно инвестициона ула-
гања, доставља статистичке податке из ових 
области; прати и евидентира рад мртвозорца; 
води првостепени управни поступак и израђује 
првостепене управне акте везане за утврђи-
вање права на борачко-инвалидску заштиту; 
врши електронску обраду података по посеб-
ном програму утврђеном од стране надлеж-
ног министарства за остваривање права на 
борачко-инвалидску заштиту који подразумева 
стварање локалне базе података, израду одго-
варајућег решења и доставу података минис-
тарству, као и електронски пријем података 
од министарства; води одговарајуће евиден-
ције о оствареним правима; обавља послове 
везане за утврђивање права утврђених Одлу-
ком о допунским правима војних инвалида и 
породица палих бораца из оружаних акција 
после 17. августа 1990. године; прати њихову 
реализацију и финансирање; обавља посло-
ве везане за решење о категоријама особа са 
инвалидитетом која могу да користе посебно 
одређена паркинг места на јавним паркира-
лиштима; води управни поступак на пословима 
материјалног обезбеђења породице хранио-

ца који се налази на одслужењу војног рока и 
обавља и друге послове по налогу руководиоца 
Одељења и начелника ОУ.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља правних наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, мастер струковним студијама, специја-
листичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, положен државни стручни 
испит, најмање три године радног искуства 
у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

Стручна оспособљеност, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: Закон о 
основним правима бораца, војних инвалида 
и породице палих бораца („Сл. лист СРЈ” бр. 
24/98, 29/98 - испр. и 25/20 - Одлука СУС и „Сл. 
гласник РС” бр. 101/2005 - др. закон, 111/2009 
- др. закон и 50/2018), Закон о правима цивил-
них инвалида рата („Сл. гласник РС” бр. 52/96), 
Закон о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- Одлука УС, 113/2017, 95/2018 - аутентично 
тумачење), Закон о општем управном поступ-
ку („Сл. гласник РС” бр. 18/2016 и 95/2018 - 
аутентично тумачење) и Закон о запосленима 
у аутономним покрајинама и јединицама локал-
не самоуправе („Сл. гласник РС” бр. 21/2016, 
113/2017, 95/2018 и 113/2018 - др. закон) - 
усмено познавање рада на рачунару практич-
ним радом на рачунару, вештина комуникације 
- усмено.

Грађевински инспектор,  
у звању: саветник

Опис посла: руководи, организује и планира 
рад Одсека, пружа стручна упутства, координи-
ра и надзире рад запослених у Одсеку; стара 
се о законитом, правилном и благовременом 
обављању послова у Одсеку; врши надзор над 
применом законских и других прописа и општих 
аката; прати и проучава стање у свим облас-
тима инспекцијског деловања и даје предлоге 
за предузимање одговарајућих мера; усклађује 
активности инспекцијских служби; припрема 
анализе, информације и извештаје о стању у 
области инспекцијског надзора и предлаже 
мере за унапређење рада; остварује сарадњу 
са органима, имаоцима јавних овлашћења, 
правним и физичким лицима у циљу ефикасног 
обављања инпекцијског надзора; врши надзор 
над применом Закона о планирању и изградњи 
и других прописа и општих аката, стандар-
да, техничких норматива и норми квалитета, 
који се односе на пројектовање, грађење и 
реконструкцију објеката у високоградњи, нис-
коградњи и градњи других објеката; врши над-
зор над извођењем појединих грађевинских 
радова на тим објектима; контролу грађења 
објеката на прописан начин; припрема решења 
и налаже мере и стара се за њихово спро-
вођење; сачињава записник о уклањању објек-
та односно његовог дела који доставља органу 
надлежном за послове катастра непокретности; 
подноси захтеве за покретање прекршајног 
поступка, односно кривичне пријаве и пријаве 
за привредне преступе; сарађује са републич-
ким инспекцијама, комуналном полицијом и 
другим органима и организацијама у циљу ефи-
каснијег обављања надзора; води евиденције 
прописане за грађевинску инспекцију; припре-
ма извештаје за Скупштину општине, Општин-
ско веће и надлежне републичке и општинске 
органе; прикупља податке и прати и анализира 
стање у области свог делокруга.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из науч-
не, односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља грађевинско-архитектонских 
наука на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, мастер струковним студија-
ма, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит, 
најмање три година радног искуства на инспек-
цијским пословима, положен испит за инспекто-
ра, или уколико нема положен испит примењује 
се одредба члана 47. став 3. Закона о инспек-
цијском надзору, познавање рада на рачунару 
(MS Office пакет и интернет).

Стручна оспособљеност, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: Закон о 
инспекцијском надзору („Сл. гласник РС”, бр. 
36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018), Закон 
о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” 
бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - Одлу-
ка УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука 
УС, 50/2013 - Одлука УС, 98/2013 - Одлука УС, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 
- др. закон, 9/2020), Закон о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - Одлука УС, 113/2017, 
95/2018 - аутентично тумачење), Закон о 
општем управном поступку („Сл. гласник РС” 
бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење) и 
Закон 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 кому-
никације - усмено.

Послови утврђивања и праћења 
остваривања породиљских права 

и права на родитељски и дечји 
додатак, у звању: саветник

Опис послова: руководи радом одсека, води 
првостепени управни поступак и израђује прво-
степене управне акте о праву на родитељски 
додатак, праву на накнаду зараде за вре-
ме породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета и одсуства ради посебне неге 
детета и права на накнаду трошкова боравка 
у предшколској установи за децу без роди-
тељског старања и за децу ометену у развоју и 
права на дечји додатак; припрема одговоре по 
жалбама за потребе другостепеног органа; при-
купља чињенице и доказе релевантне за изра-
ду и вођење поступка; врши електронску обра-
ду података по посебном програму утврђеном 
од стране надлежног министарства за оства-
ривање права на родитељски додатак; за ост-
варивање права на дечији додатак врши елек-
тронску обраду података по посебном програму 
утврђеном од стране надлежног министарства; 
обавља послове у вези са вођењем евиденције 
предмета из области управног поступка; прати 
остваривање права у области друштвене бриге 
о деци; води одговарајуће евиденције о оства-
реним правима; даје обавештења и информа-
ције странкама. 

УСЛОВИ: стечено високо образовање из науч-
не, односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља правних наука или из научне 
области економских наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање три године 
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радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет) или сход-
но одредби члана 62 Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе.

Стручна оспособљеност, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: Закон о 
друштвеној бризи о деци („Сл. гласник РС”, број 
49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 
26/96, 29/2001, 16/2002 - др. закон, 62/2003 - 
др. закон, 64/2003 - испр. др. закона, 101/2005 
- др. закон, 18/2010 - др. закон, 113/2017 - др. 
закон), Закон о финансијској подршци поро-
дици са децом („Сл. гласник РС”бр 113/2017 
и 50/2018), Закон о раду („Сл. гласник РС” бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - Одлука УС, 113/2017, 95/2018 - 
аутентично тумачење), Закон о општем управ-
ном поступку („Сл. гласник РС” бр. 18/2016 и 
95/2018 - аутентично тумачење) и Закон о 
запосленима у аутономним покрајинама и једи-
ницама 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 кому-
никације - усмено.

Обрачун плата, накнада и других 
личних прихода, у звању: саветник

Опис посла: води регистар запослених; врши 
контролу исправности документације; припре-
ма потребну документацију и врши обрачун 
зарада, превоза, накнада, отпремнина и других 
личних примања; израђује платне спискове и 
води евиденцију исплаћених зарада; саставља 
и подноси извештаје о исплаћеним зарадама 
и статистичке извештаје и остале обраце који 
се односе на зараде; врши обрачун и обуставу 
кредита, јемстава и других обустава за запос-
лене и води евиденције обустава и јемстава; 
издаје потврде о зарадама; припрема обрасце 
М4 и доставља надлежном органу; пише нало-
ге за плаћање пореза, доприноса, обустава, 
пренос средстава банкама по обрачуну личног 
дохотка, доставља спискове банкама и кре-
диторима, издаје потврде запосленима о виси-
ни плата и зарада; књижи аналитичке кредите 
радника.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из науч-
не, односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља економских наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит, радно искуство у 
струци од најмање три година, познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет) или 
сходно одредби члана 62. Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе.

Стручна оспособљеност, знања и вешти-
не које се проверавају у изборном поступ-
ку: Закон о систему плата запослених у јав-
ном сектору („Сл. гласник РС” бр. 18/2016, 
108/2016, 113/2017, 95/2018, 86/2019), Закон 
о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - Одлука 
УС, 113/2017, 95/2018 - аутентично тумачење), 
Закон о општем управном поступку („Сл. глас-
ник РС” бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично 
тумачење) и Закон о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне самоу-
праве („Сл. гласник РС”, бр. 21/2016, 113/2017, 
95/2018 и 113/2018 - др. закон) - усмено позна-

вање рада на рачунару практичним радом на 
рачунару, вештина комуникације - усмено.

III Место рада: Општине Лебане, Општинска 
управа, Цара Душана 116, 16230 Лебане. 

IV Услови за запослење: да је учесник 
конкурса пунолетан држављанин Републи-
ке 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 ауто-
номне покрајине или јединице локалне самоу-
праве 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 општи-
не Лебане, а обавештење о јавном конкурсу и 
адреса интернет презентације општине Лебане 
на којој је објављен оглас у „Пословима” у НСЗ.

VI Рок за подношење пријаве је 15 дана од 
дана оглашавања - објављивања обавештења о 
Јавном конкурсу у „Пословима” НСЗ.

Пријава на конкурс садржи: назив радног места 
за које кандидат подноси пријаву, име и пре-
зиме кандидата, датум и место рођења, адресу 
становања, број телефона, податке о образо-
вању, податке о врсти и дужини радног иску-
ства са кратким описом послова на којима је 
кандидат радио до подношења пријаве на кон-
курс, податке о стручном усавршавању и посеб-
ним областима знања. Пријава на конкурс мора 
бити својеручно потписана. 

VII Лице које је задужено за давање оба-
вештења о Јавном конкурсу: Оливера Анђел-
ковић, тел. 016/843-710, локал 138.

VIII Адреса на којој се подноси пријава 
на јавни конкурс: Општина Лебане, Општин-
ска упрва, Цара Душана 116, 16230 Лебане, 
за конкурсну комисију, са назнаком: „За Јавни 
конкурс, попуњавање оглашених извршилачких 
радних места”.

IX Остало: Докази који се прилажу уз пријаву 
на Јавни конкурс: 
- пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству,
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци), 
- оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичних књига 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 безус-
ловну казну затвора од најмање шест месеци 
(извод из казнене евиденције надлежне поли-
цијске управе издат након објављивања кон-
курса), 
- оригинал или оверена фотокопија дипло-
ме 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 орга-

ну, односно органу аутономне покрајине или 
јединице локалне самоуправе због теже повре-
де дужности из радног односа (овај доказ дос-
тављају учесници конкурса који су били у рад-
ном 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 доказу прилажу се у оргиналу или фото-
копији 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 обаве-
зи да по службеној дужности, када је то нео-
пходно за одлучивање, у складу са законским 
роковима, бесплатно размењују, врше увид, 
обрађују и прибављају личне податке о чиње-
ницама, садржаним у службеним евиденцијама, 
осима ако странка изричито изјави да ће подат-
ке прибавити сама. 

Докази који се прилажу уз пријаву на Јав-
ни конкурс а могу се прибавити по служ-
беној дужности су: уверење о држављанству, 
изводи из матичне књиге рођених и уверење из 
казнене евиденције да кандидат није правос-
нажно осуђиван на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци. Уколико се учесник 
конкурса определи да орган прибави наве-
дени доказ по службеној дужности дужан је 
да се писмено изјасни о давању сагласности 
за коришћење личних података у сврху при-
купљања 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 доставни неки од три 
напред наведена документа нити да изјаву да 
да их по службеној дужности може прибавити 
комисија, пријава ће се сматрати неуредном. 

X Провера оспсобљености знања и вешти-
на кандидата у изборном поступку: Са 
кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, поптуне и уз које су 
приложени сви потребни докази и који испуња-
вају 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 просто-
ријама 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 кандида-
та и пријаве уз које кандидати нису приложили 
све потребне доказе у оригиналу или фотоко-
пији оверене од стране надлежног органа, кон-
курсна комисија одбацује закључком.

Јавни конкурс спроводе конкурсне комисије 
које је именовала начелница Општинске управе 
општине Лебане. Термини који су у овом Јав-
ном конкурсу изражени у мушком граматичком 
роду обухватају мушки и женски род лица на 
која се односе.

Национална служба
за запошљавање
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

16240 Медвеђа, Јабланичка 65

Информатор у туристичко-
информативном центру

УСЛОВИ: средња стручна спрема (стечено 
средње образовање у трајању од 4 године); 
познавање рада на рачунару (Word, Excel, 
Интернет). Поред посебних услова, кандидат 
треба да испуњава и услове из одредби чла-
нова Закона о раду: да је држављанин Репу-
блике Србије; да је пунолетан; да није осуђи-
ван на казну затвора од најмање 6 месеци; 
уз пријаву кандидат је обавезан да приложи 
следеће доказе: диплому о стручној спреми; 
уверење о држављанству РС; извод из матич-
не књиге рођених; уверење надлежног органа 
да кандидат није осуђиван (не старије од 6 
месеци); сви докази прилажу се у оригиналу 
или фотокопији која је оверена у општини или 
суду, код јавног бележника. Пријава на оглас 
садржи: име и презиме кандидата, датум и 
место рођења, адресу становања, податке 
о образовању, податке о стручном усаврша-
вању и податке о посебним областима знања. 
Пријаву на оглас са комплетном документа-
цијом лично доставити или слати на адресу: 
Туристичка организација општине Медвеђа - 
директору, 16240 Медвеђа, Јабланичка 65, са 
назнаком „За оглас”. Лице задужено за давање 
обавештења о огласу: Мирослав Павловић, 
064/980-6822. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови” и потом објављивања на огласној 
табли Туристичке организације општина Мед-
веђа и сајту Туристичке организације www.
tomedvedja.org.rs. Неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве 
и пријаве уз које нису приложени сви потреб-
ни докази у оригиналу или фотокопији овере-
ној у општини, суду или код јавног бележника, 
биће одбачене. Сви изрази, појмови, имени-
це, придеви или глаголи у овом огласу који 
су употребљени у мушком граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе жен-
ског пола.

ЛОЗНИЦА

ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА

15300 Лозница, Карађорђева 2

Контиста за послове  
месних заједница

УСЛОВИ: стручна спрема: средња стручна 
спрема, IV степен (економског или правног 
смера или гимназија), положен државни струч-
ни испит и најмање пет година радног иску-
ства у струци. Кандидати треба да испуња-
вају и остале услове прописане Законом: да 
је пунолетан држављанин Републике Србије, 
да није правоснажно осуђиван на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци, да му 
раније није престајао радни однос у државном 
органу, односну органу аутономне покраји-
не или јединице локалне самоуправе, због 
теже повреде дужности из радног односа и да 
испуњава остале услове одређене законом, 
другим прописом и актом о систематизацији 
радних места. Докази које кандидати прилажу 
уз пријаву на кокурс: оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверена фотокопија уверење о 
држављанству(не старије од 6 месеци); ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или ове-
рена фотокопија уверења да није правоснаж-

но осуђиван на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци); 
изјаву кандидата да му раније није престао 
радни однос у државном органу, односно орга-
ну аутономне покрајине или јединице локалне 
самоуправе, због теже повреде дужности из 
радног односа; оригинал или оверена фото-
копија уверења о положеном државном струч-
ном испиту; доказ о радном искуству у стру-
ци (потврда, решење или други акти из којих 
се види на којим пословима, у ком периоду 
и са којом стручном спремом је стечено рад-
но искуство), личну и радну биографију. Сви 
докази прилажу се у оригиналу или овереној 
фотокопији код јавног бележника, односно 
суда, Градској или Општинској управи (ако 
су оверени пре 28.02.2017. године). Провера 
стручне оспособљености, знања и вештина 
кандидата у изборном поступку: стручна оспо-
собљеност, знања и вештине које се провера-
вају у изборном поступку: Конкурсна комисија 
вршиће проверу и оцењивање стручне оспо-
собљености усменим разговором са учесници-
ма огласа , провером знања из Закона о локал-
ној самоуправи, Одлуке о месним заједницама 
града Лознице, Закона о буџетском систему и 
других прописа чије се одредбе односе на опис 
послова радног места за које се јавни конкурс 
и расписује. Са кандидатима чије су пријаве 
благовремене, допуштене, разумљиве, потпу-
не и уз које су приложени сви потребни дока-
зи и који испуњавају услове за рад на огла-
шеном радном месту, назначене вештине и 
знања биће проверени у просторијама Градске 
управа града Лозница, Карађорђева 2. О дату-
му и времену спровођења изборног поступка 
кандитати ће бити обавештени телефонским 
путем, путем електронске поште или поштом, 
на бројеве и адресе које су навели у пријави.

Напомена: Кандидат који први пут заснива 
радни однос у органима аутономне покраји-
не, органима јединице локалне самоуправе 
или државном органу, подлежу пробном раду 
од шест месеци. Кандидат без положеног 
државног испита за рад у државним органима 
прима се на рад под условом да тај испит поло-
жи до окончања пробног рада.

ОСТАЛО: Пријаве на јавни конкурс са потреб-
ном доказима доставити на адресу: Град-
ска управа града Лозница, Карађорђева 2, 
са назнаком „За јавни конкурс”, у року од 15 
дана од дана објављивања Јавног конкурса. 
Рок почиње да тече наредног дана од дана 
оглашавања. Пријаве доставити путем поште 
или лично, на шалтер писарнице, приземље 
Градске управе. Лице задужено за давање 
додатних обавештења о јавном конкурсу: 
Зоран Зарић, у канцеларији бр. 111, телефон 
015/879-257. Јавни конкурс спроводи конкурс-
на комисија коју је именовао начелник Градске 
управе града Лозница. Неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве 
и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази, биће одбачене закључком конкурсне 
комисије.

НИШ

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК 
АЛЕТА СТОЈАНОВИЋ

18000 Ниш, Генерала Транијеа 4

Послови пријема и припреме 
исправа за оверу

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипло-
мирани правник; познавање рада на рачунару 
(Microsoft Оffice). Радну биографију доставити 
на горенаведену адресу.

Посао се не чека, посао се тражи
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„ORION WORLD”
ДОО КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Горњомилановачка 45 
тел. 034/335-435

Оператер на штампи

УСЛОВИ: III/IV степен стручне спреме, машинске 
струке; обавезно радно искуство на офсет штам-
пи. Заинтересовани кандидати своју радну биогра-
фију могу доставити на имејл: marina@orion-kg.
com, могу да се јаве лично у просторије посло-
давца, адреса Горњомилановачка 45 или могу 
позвати на контакт телефон: 034/335-435, сваког 
радног дана од 08 до 15 часова. Рок 29.07.2020.

НАДА АРАНИЦКИ ПР ГРАЂЕВИНСКА 
РАДЊА „INFINITY PROJECT”
21000 Нови Сад, Каће Дејановић 44

тел. 060/0006-830
e-mail: infinityproject.ns@gmail.com

Књиговођа
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен стру-
чне спреме; познавање књиговодственог про-
грама главне књиге, робно и финансијско књи-
жење. Јављање кандидата на горе наведени 
телефон и имејл. Рок за пријаву: до 24.07.2020.

„ОЗНА ЖИКЕ БЕЛОГ” ДОО
Крагујевац

тел. 063/640-177, 063/610-566

Спремачица - чистачица
место рада: Чајетина, Златибор

3 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на занимање и на степен 
стручне спреме; радно искуство није неопход-
но; обезбеђен смештај; обезбеђена исхрана. 
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на 
контакт телефон: 063/640-177 или 063/610-566, 
најкасније до 18.07.2020. године.

„КНЕЗ ПЕТРОЛ” ДОО БЕОГРАД
тел. 064/8593-766

e-mail: sombor.knezpetrol@gmail.com

Спремачица - чистачица
на одређено време, место рада Сомбор

3 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему, спре-
мање соба у мотелу. Пријаве слати на горе 
наведени имејл, контакт на горе наведени број 
телефона. Рок за пријаву: до попуне.

АГЕНЦИЈА „GEOGIS & MAP”
Чачак, Милете Ћурчића 14/2

тел. 069/412-99-44
е-mail: geogismap@orion.rs

Извршилац за одржавање катастра 
непокретности и водова

УСЛОВИ: IV, VI, VII ниво образовања геодет-
ске струке; радно искуство: небитно; пожељ-
на возачка дозвола Б категорије - није услов; 
пожељно знање енглеског језика - није услов. 
Трајање конкурса: до попуне. Лице за контакт: 
Јела Иванов. Заинтересовани кандидати могу 
своје пријаве да доставе путем мејла или да се 
јаве на контакт телефон послодавца.

УТР „BOSS” СУБОТИЦА
Суботица, Матије Корвина 7

тел. 065/968-77-77
e-mail: posao.bosscaffe@gmail.com

Конобар
3 извршиоца

УСЛОВИ: III - IV ниво квалификације, смер: 
конобар, радно искуство: 24 месеца на истим 
пословима.

Кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III - IV ниво квалификације, смер: 
кувар, радно искуство: 36 месеци на истим 
пословима.

ОСТАЛО: рад у сменама, обезбеђена исхрана. 
Трајање конкурса: до попуне. кандидати могу 
своје радне биографије да доставе на горе 
назначен мејл или да контактирају послодавца 
путем телефона. Лице за контакт: Ивана Чакић.

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” 
АДО

23000 Зрењанин 
Булевар Милутина Миланковића бб

Агент продаје животног осигурања
на територији Кикинде,  

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња 
стручна спрема - минимум; пожељно поседо-
вање возачке дозволе Б категорије. Кандидат 
треба да је елоквентан, комуникативан и само-
сталан у раду на терену. „Дунав осигурање” 
нуди квалитетну обуку, искусан тим стручњака 
и квалитетне производе који задовољавају нај-
савременије потребе тржишта. Рок за пријаву 
на конкурс је 31.07.2020. године. Контакт теле-
фон: 061/1913-131.

VOSSLOH MIN SKRETNICE DOO
18000 Ниш, Булевар 12. фебруар бб

Менаџер ланца снабдевања

Опис посла: врши разраду пројеката и поруџби-
на на основу задатих спецификација и поставље-
них рокова; врши процену трошкова материјала 
на основу норматива материјала проистеклог из 
технолошке групе; консолидује пројекте и поруџ-
бине и прати њихово стање и реализацију. Одго-
воран је за следеће процесе: процес увођења 
поруџбине у систем компаније; креирање мастер 
планнинг-а заједно са менаџером техничке при-
преме и технологије; израђује месечне планове 
производње и врши анализу реализације истих; 
извођење оперативне набавке; руководи зали-
хама и процесима обезбеђења материјала пре-
ма дефинисаним спецификацијама и требовање 
истих за несметано обављање процеса произ-
водње, као и паковањем и отпремањем робе; 
одговоран је за допремање и складиштење мате-
ријала као и паковање и отпремање готових про-
извода; одговоран је за сачињавање извештаја 
који се тичу службе Supply chain-

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме техничке 
или економске струке; најмање две година рад-
ног искуства у области Supply chain-а; позна-
вање рада на рачунару (MS Office); познавање 
енглеског језика; добре вештине комуника-
ције; способност рада у тиму и флексибилност; 
добре организационе вештине. Рок за пријаву: 
30.07.2020. године. Радну биографију слати на 
мејл адресу: sandra.mojasevic@vossloh.com.

„ДОМИНГ” ДОО
22310 Пећинци, Голубиначка бб

e-mail: dubravka.vulovic@doming.rs
тел. 064/8492-730

Пословни секретар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, познавање 
рада на рачунару, пожељно возачка дозво-
ла Б категорије и познавање енглеског јези-
ка. Пријаве слати на e-mail: dubravka.vulovic@
doming.rs. Конкурс је отворен до 20.07.2020.

УР КАФЕТЕРИЈА  
„ПЕПА”

31000 Ужице, Милоша Обреновића бб
тел. 060/7344-777

Конобар, шанкер

УСЛОВИ: III-IV ССС, конобар, точилац пића. 
Јављање кандидата на тел. 060/7344-777, особа 
за контакт: Дарко Аћимовић. Конкурс је отво-
рен до попуне.

MONA HOTEL MANAGEMENT  
ДОО БЕОГРАД 

ХОТЕЛ „ЗЛАТИБОР МОНА”
31315 Златибор, Миладина Пећинара 26

Конобар
за рад у хотелу на Златибору

2 извршиоца

УСЛОВИ: III-IV ССС, знање енглеског језика, 
познавање рада на рачунару, флексибилност, 
позитиван став и добре комуникацијске вешти-
не. Задаци обухватају: наплату услуга, одр-
жавање организованости, уредности и хигије-
не средстава за рад, решавање рекламација 
гостију, познавање хотела и других хотелских 
садржаја и услуга. Радне биографије слати на 
e-mail: recepcija@monazlatibor.com. Биће кон-
тактирани кандидати који испуњавају наведене 
услове.

Кувар
за рад у хотелу на Златибору

2 извршиоца

УСЛОВИ: III-IV ССС, потребно је искуство, 
позитиван став и добре комуникацијске вешти-
не. Задаци обухватају: редовно допуњавање и 
одговарајућу поставку бифеа за различите при-
лике, познавање јеловника и специфичности 
намирница, припрему хране у складу са очеки-
вањима гостију, правилно руковање опремом 
и одржавање чистоће радног простора, фле-
ксибилност у раду. Радне биографије слати на 
e-mail: recepcija@monazlatibor.com. Биће кон-
тактирани кандидати који испуњавају наведене 
услове.

Собарица
за рад у хотелу на Златибору

2 извршиоца

УСЛОВИ: I-IV ССС, потребно је радно искуство, 
позитиван став и добре комуникацијске вешти-
не. Задаци обухватају: одржавање уредности 
сектора и пажљиво организовање и одржа-
вање средстава за рад, решавање реклама-
ција гостију, познавање хотела и хотелских 
садржаја и услуга. Радне биографије слати на 
e-mail: recepcija@monazlatibor.com. Биће кон-
тактирани кандидати који испуњавају наведе-
не услове. Конкурс је отворен до попуне рад-
них места.
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„СИМПО” АД ВРАЊЕ ПЈ УЖИЦЕ
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 44-46

тел. 064/8906-020; 031/514-747

Возач
на одређено време до 6 месеци,  

за рад у Ужицу

УСЛОВИ: III степен саобраћајне струке, возачка 
дозвола Б категорије.

Транспортни радник
на одређено време до 6 месеци,  

за рад у Ужицу

УСЛОВИ: I-II степен.

ОСТАЛО: Телефони: 064/890 60 20; 031/514-
747, лице за контакт: Милисав Јоковић. Заин-
тересовани кандидати треба да се јаве на наве-
дени контакт телефон. Конкурс је отворен до 
попуне.

Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
12240 Кучево, Жике Поповића 48

Возач
у санитетском превозу

УСЛОВИ: IV/III степен стручне спреме, возач-
ка дозвола Б категорије. Потребна документа-
ција: пријава на конкурс са биографијом, ове-
рена фотокопија дипломе о завршеној школи, 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или фотокопија која не може бити старија од 
6 месеци), уверење о држављанству (оригинал 
или фотокопија не старија од 6 месеци), уве-
рење из суда да се против кандидата не води 
кривични поступак, да оптужница није ступи-
ла на правну снагу и да није покренута истрага 
(не старије од 6 месеци), уверење да кандидат 
није осуђиван за кривична дела која га чине 
неподобним за рад у здравственој установи - 
уверење надлежне полицијске станице (не ста-
рије од 6 месеци), возачка дозвола Б катего-
рије. Пријавом на конкурс 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 обрађује их Дом здравља Кучево. Рок 
за подношење пријава је 8 од дана објављи-
вања у листу „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаву са биогра-
фијом и потребном документацијом, доставити 
на адресу: Дом здравља Кучево, Жике Попо-
вића 48, 12240 Кучево, са назнаком: „Пријава 
на оглас за радно место ___________ редни 
број __________”.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд 

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

Доктор медицине
изабрани лекар за одрасле,  

на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: доктор медицине, стручни испит, 
лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у 
звању доктора медицине.

Медицинска сестра - техничар
у амбуланти, на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег 
смера, уверење о положеном стручном испиту, 
лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у 
звању медицинске сестре - техничара.

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, 
адресом, контакт телефоном и неовереним 
фотокопијама докумената којима се доказује 
испуњеност услова конкурса предају се преко 
писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр. 
3) на наведеној адреси, са назнаком за који 
конкурс се подноси пријава. Пријавом на оглас 
кандидат даје сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Одлука о избору ће бити објављена на 
огласној табли Дома здравља поред писарнице, 
а изабрани кандидат ће бити лично обавештен 
телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА „КРУПАЊ”  
СА СТАЦИОНАРОМ - КРУПАЊ

15314 Крупањ, Владе Зечевића 61

Медицинска сестра - техничар
у стационару

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне услове: 
средње образовање, стручни испит, лиценца, 
најмање шест месеци радног искуства у звању 
медицинске сестре/техничара. Заинтересовани 
кандидати уз пријаву подносе следећу доку-
ментацију: доказ о завршеној средњој школи 
(оригинал или оверена фотокопија), уверење 
о положеном стручном испиту (оригинал или 
оверена фотокопија), лиценцу (оригинал или 
оверену фотокопију), доказ о радном искуству 
у звању медицинске сестре - техничара, кратку 
биографију, извод из матичне књиге рођених/
венчаних (не старију од 6 месеци), уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци). Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве се подносе на адресу: 
Дом здравља „Крупањ” са стационаром - Кру-
пањ, Владе Зечевића 61, 15314 Крупањ или 
непосредно у Дому здравља Крупањ. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати.

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 
„ДР МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ”

11000 Београд, Сокобањска 13

Доктор медицине специјалиста  
- интерниста

УСЛОВИ: 1. медицински факултет на интегри-
саним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године и завршена специјали-
зација из интерне медицине или медицински 
факултет на основним студијама у трајању од 
најмање пет година, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године и завршена специјализација из интерне 
медицине, 2. положен стручни испит за доктора 
медицине, 3. специјализација из интерне меди-
цине, 4. лиценца, 5. најмање пет година радног 
искуства у звању доктора медицине специјали-
ста - интерниста.

ОСТАЛО: пробни рад у трајању од два месеца. 
Кандидати су обавезни да доставе: кратку био-
графију са адресом, контакт телефоном и мејл 
адресом и неоверену фотокопију дипломе о 
завршеној школи и положеном стручном испи-
ту. Пријаве са потребном документацијом дос-
тављају се у затвореним ковертама на адресу: 

Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зото-
вић”, Београд, Сокобањска 13 - Правна служба, 
са назнаком „Пријава за оглас” са навођењем 
радног места за које се конкурише. Пријаве 
морају да буду примљене у Клиници најкасније 
осмог дана од дана објављивања огласа у листу 
„Послови” Националне службе за запошљавање 
као последњег дана рока за подношење прија-
ва до 14 часова, без обзира на начин доставе. 
Пријаве које буду примљене у Клиници после 
истека дана и сата наведеног у овом огласу 
сматраће се наблаговременим и неотворене ће 
се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и 
сата када су примљене у Клиници. Пријаве са 
непотпуним подацима и непотпуном документа-
цијом ће бити одбијене као неисправне.

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА 
„WHITE LUX”

11070 Нови Београд, Уроша Мартиновића 18

Стоматолошки асистент
на одређено време до 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, стома-
толошка сестра, познавање рада на рачуна-
ру (Word, Excel), познавање енглеског језика, 
стручни испит или лиценца. Пријаве слати на 
e-mail: office@dentalvision.rs, у року од 30 дана 
од дана објављивања огласа.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊИЦА”

18230 Сокобања, Милутина Пејовића 40
тел. 018/830-224

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: висока школска спрема здравстве-
ног, економског или правног смера. Кандидати 
економског и правног смера морају поседовати 
завршену едукацију из здравственог менаџмен-
та; пет година радног искуства у струци; про-
грам рада и развоја здравствене установе за 
наредне четири године. Поред посебних усло-
ва, кандидат мора испуњавати и опште услове 
предвиђене законом. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања, на адресу: 
Специјална болница за рехабилитацију „Бањи-
ца” Сокобања, Милутина Пејовића 40, 18230 
Сокобања. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање.

Пословни центри НСЗ
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Медицина

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Струковни / виши медицински 
техничар општег смера

више или високо образовање,  
за потребе Центра за нефрологију и 

дијализу, на одређено време  
до повратка запослених са дужег 

одсуства и са пробним радом  
од 3 месеца
3 извршиоца

Струковни / виши медицински 
техничар општег смера

више или високо образовање,  
за потребе Клинике за пулмологију,  

на одређено време до повратка 
запослених са дужег одсуства  

и са пробним радом од 3 месеца

Струковни / виши медицински 
техничар општег смера

више или високо образовање,  
за потребе Операционог центра,  
на одређено време до повратка 
запослених са дужег одсуства  

и са пробним радом од 3 месеца
3 извршиоца

Струковни / виши медицински 
техничар општег смера

више или високо образовање,  
за потребе Клинике за ортопедију  

и трауматологију, на одређено време  
до повратка запослених са дужег 

одсуства и са пробним радом  
од 3 месеца

Струковни / виши медицински 
техничар

више или високо образовање,  
за потребе Центра за онкологију и 
радиологију, на одређено време до 

повратка запослених са дужег одсуства 
и са пробним радом од 3 месеца

Медицински техничар општег смера
за потребе Службе за анестезију и 

реанимацију, на одређено време до 
повратка запослених са дужег одсуства 

и са пробним радом од 3 месеца

Медицински техничар општег смера
за потребе Центра за онкологију и 

радиотерапију, на одређено време до 
повратка запослених са дужег одсуства 

и са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17, 95/2018) 
и посебни услови утврђени Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Кли-
ничком центру Крагујевац. Уз пријаву се под-
носе у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о стеченом образовању 
одговарајућег профила; сведочанства за сва-
ки разред средње школе за медицинске тех-
ничаре/сестре са средњом школском спремом 
за радно место; уверење о положеном струч-
ном испиту одговарајућег профила; уверење 
о држављанству РС; извод из матичне књиге 
рођених; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); кратка 
биографија са адресом, контакт телефоном, 
имејл-адресом; кандидати који имају радно 
искуство (укључујући стручно оспособљавање 
и усавршавање) треба да доставе доказ/потвр-

ду о радном стажу од стране Републичког фон-
да за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), 
односно доказ/потврду о волонтерском стажу у 
струци од стране надлежне службе. Кандида-
ти су у обавези да на пријави наведу за која 
радна места конкуришу са називом организа-
ционе јединице (било да конкуришу на једно 
радно место или на више радних места). Кан-
дидати који уђу у ужи избор биће позвани на 
разговор. Приликом заснивања радног односа, 
изабрани кандидат је дужан да достави: лекар-
ско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се заснива радни 
однос; доказ да се против кандидата не води 
кривични поступак, да оптужница није ступи-
ла на правну снагу и да није покренута истрага 
(уверење надлежног суда); уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој устано-
ви (уверење надлежне полицијске управе или 
полицијске станице); дозволу за рад - лицен-
цу коју је издала надлежна комора (ако је кан-
дидат у радном односу) или решење о упису 
у комору (ако кандидат није у радном односу) 
за радно место. Уколико изабрани кандидат не 
достави горенаведене документе у захтеваном 
року, са њим се неће засновати радни однос. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује 
и податке обрађује Клинички центар Крагује-
вац. Оглас објавити путем сајта Министарства 
здравља Републике Србије, путем сајта Клинич-
ког центра Крагујевац и у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Коначни резултати конкурса биће објавље-
ни на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.
kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документа-
ције. Телефон за контакт: 034/505-273. Пријаве 
се подносе лично, у затвореној коверти, пре-
ко писарнице Клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на адресу: Клинички центар 
Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. 
Обавезно назначити за које се радно место кон-
курише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место _________ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1

тел. 034/323-087

Лабораторијски техничар
на одређено време од 6 месеци,  

због повећаног обима посла,  
у Одељењу цитолабораторије  

у Служби за здравствену заштиту жена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандидати 
треба да испуњавају следеће посебне услове: 
средње образовање - завршена медицинска 
школа лабораторијског смера; положен стручни 
испит; лиценца; најмање 6 месеци радног иску-
ства у звању лабораторијског техничара. Опис 
послова: утврђен Правилником о организацији 
и систематизацији послова Дома здравља Кра-
гујевац. Заинтересовани кандидати подносе 
документа у оригиналу или оверене копије, не 
старије од 6 месеци и то: пријаву на оглас, био-
графију са адресом и бројем телефона; дипло-
му о стеченом образовању одговарајућег про-
фила; уверење о положеном стручном испиту; 
лиценцу или решење о упису у одговарајућу 
комору; извод из матичне књиге рођених; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло 

до промене презимена кандидата); уверење о 
држављанству РС; фотокопију личне карте или 
ишчитану личну карту; приликом заснивања 
радног односа кандидати су дужни да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се заснива 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. Кандида-
ти који испуњавају услове огласа биће позвани 
на разговор ради пружања додатних подата-
ка који могу бити важни за одлуку о пријему. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Оглас 
објавити на интернет презентацији Министар-
ства здравља Републике Србије и интернет пре-
зентацији Дома здравља Крагујевац. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
По завршетку огласа предата документа се 
неће враћати кандидатима. Контакт телефон: 
034/323-087. Пријаве се подносе лично или 
путем поште на адресу: Дом здравља Крагује-
вац, Краља Милутина 1, 34000 Крагујевац.

„ЗАСТАВА” ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ РАДНИКА ДОО 

КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Др Михајло Мика Марковић 1

Виши радиолошки техничар
на одређено време због повећаног 

обима посла, до 3 месеца, са могућим 
продужетком до 24 месеца

УСЛОВИ: виши радиолошки техничар са висо-
ким образовањем (VI степен): на основним сту-
дијама I степена (струковне/академске) по про-
пису које уређује високо образовање, почев од 
10.09.2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање две године по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године; стручни испит; лиценца; најмање 6 
месеци радног искуства у звању вишег радио-
лошког техничара или изузетно: средње обра-
зовање у трајању од четири године (IV сте-
пен); стручни испит; лиценца; радно искуство 
од најмање 5 година стечено до дана ступања 
на снагу Уредбе о каталогу радних места у јав-
ним службама и другим организацијама у јав-
ном сектору. Као доказе о испуњености услова 
кандидат је дужан да уз пријаву достави: крат-
ку биографију; оверену фотокопију дипломе о 
завршеној школи, положеном стручном испи-
ту и лиценци; доказ о радном искуству. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа код Националне службе за запо-
шљавање. Пријаве се подносе са назнаком „За 
конкурс”, лично или поштом на адресу: „Заста-
ва” - Завод за здравствену заштиту радника 
доо Крагујевац, Др Михајло Мика Марковић 1, 
34000 Крагујевац.

ДОМ ЗДРАВЉА  
„ДР МИЛЕНКО МАРИН”
15300 Лозница, Болничка 65

Медицинска сестра
6 извршилаца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска шко-
ла, положен стручни испит, лиценца за рад. 
Кандидати уз пријаву на оглас треба да при-
ложе следеће доказе о испуњавању услова из 
огласа: оригинал или оверену копију дипломе 
о завршеној средњој медцинској школи, ориги-
нал или оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту, решење о лиценци издато  
од Коморе медицинских сестара и техничара. 
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Рок за подношење пријава са краћом биогра-
фијом и доказима о испуњености услова из 
огласа је 8 дана од дана објављивања огалса. 
Пријаве се подносе поштом на адресу Дома 
здравља, са назнаком „За оглас - не отварати” 
или директно у управу Дома здравља, сваког 
радног дана од 7 до 15 часова. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА  
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Доктор медицине
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне усло-
ве: високо образовање, на интегрисаним ака-
демским студијама медицине, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студија-
ма медицине у трајању од најмање пет година, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, стручни испит; 
лиценца и решење о упису у лекарску комору 
РС; најмање шест месеци радног искуства у 
звању доктор медицине. Опис послова: пред-
виђен систематизацијом послова установе, за 
послове са завршеним медицинским факулте-
том, доктор медицине.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биогра-
фију, оверену копију дипломе о завршеној одго-
варајућој школи са просечном оценом током 
школовања, оверену копију уверења о положе-
ном стручном испиту, оверену копију лиценце/
решења о упису у комору РС, фотокопију рад-
не књижице уколико кандидат има радни стаж 
или потврду послодавца (други доказ о радном 
искуству), оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге рођених, оригинал или ове-
рену копију извода из матичне књиге венчаних 
уколико је кандидат променио презиме, ориги-
нал или оверену копију уверења о држављан-
ству, копију/очитану личну карту. Напомена: 
Лекарско уверење којим се доказује здравстве-
на способност без ограничења за рад на рад-
ном месту за које је расписан оглас, уверење 
да није осуђиван и уверење да се не води кри-
вични поступак, дужан је да достави кандидат 
који буде изабран пре пријема у радни однос. 
Комисија ће разматрати све доспеле, благовре-
мене и потпуне пријаве и са кандидатима који 
испуњавају услове за пријем у радни однос оба-
виће се разговор, ради прибављања додатних 
релевантних података за доношење одлуке о 
изборукандидата. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности 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 пријављи-
вање: 8 дана од дана објављивања у службеном 
гласилу Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Пријаве слати у затвореним коверта-
ма на адресу: Општа болница Петровац на Мла-
ви, Моравска 2, 12300 Петровац на Млави или 
доставити лично у Правну службу Опште болни-
це Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве 
и непотпуна документација неће бити узета у 
разматрање при избору кандидата. Текст јавног 
огласа се објављује на интернет страници 
Министарства здравља, огласној табли и сајту 
Опште болнице Петровац на Млави.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
„СОКОБАЊА” 

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Виши радиолошки техничар  
у дијагностици

на одређено време од 3 месеца,  
ради замене запосленог на боловању,  

са скраћеним радним временом

УСЛОВИ: виша/висока стручна спрема (виши 
радиолошки техничар/струковни медицински 
радиолог), VI степен стручне спреме; поло-
жен стручни испит за своје звање. Заинтере-
совани кандидати уз пријаву подносе следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе 
о завршеној вишој/струковној школи, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, оверену фотокопију лиценце издате од 
надлежне коморе или решење о упису у комо-
ру, фотокопију личне карте, кратку биографију. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

АПОТЕКА „МЕНТА”
Ужице, Сланушка 2
тел. 065/3388-055

e-mail: majamenta@mts.rs

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут/магистар 
фармације, радно искуство: небитно, пожељ-
но 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.

ДОМ ЗДРАВЉА  
„ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
11000 Београд, Кнез Данилова 16

тел. 011/3223-655

Стоматолошка сестра
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: средња медицинска школа стомато-
лошког смера; стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у звању 
стоматолошка сестра / техничар; познавање 
рада на рачунару (основни пакет MS Office и 
Windows окружење). 

Опис послова: непосредно асистира доктору за 
време рада, стара се и одговорна је за уред-
ност радног места, одговорна је за потрошњу и 
залихе лекова и санитетског материјала, стери-
лизацију инструмената, материјала, дезинфек-
цију и хигијену, помаже доктору код системат-
ских прегледа, одлази у школе и заказује исте, 
учествује у организацији и спровођењу здравст-
вено-васпитног рада са доктором, одговорна је 
за уредно вођење медицинске документације, 
учествује у тимском раду са стоматологом, 
задужена је за све инструменте у ординацији о 
којима води рачуна заједно са доктором, врши 
требовање потребног материјала и лекова, има 
обезбеђену антишок терапију, стара се о благо-
временој замени мантила и осталог веша, врши 
први контакт са пацијентима, врши медицинску 
тријажу по реду хитности, отвара нове зубне 
картоне, свакодневно врши дневне евиденције 
и фактурисање стоматолошких здравствених 
услуга, учествује у припреми извештаја о раду, 
одговорна је за правилно одлагање отпада, 
сарађује са одговорним зубним техничарем и 
осталим зубним техничарима, ради и остале 
послове из домена своје струке по налогу непо-

средног руководиоца, за свој посао одговорна 
је одговорној медицинској сестри, непосредном 
руководиоцу и начелнику службе.

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеној школи, фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, фото-
копију лиценце и фотокопију држављанства. 
Доставити неоверене фотокопије, које се не 
враћају кандидатима.

Медицинска сестра / техничар  
у служби кућног лечења

на одређено време до повратка одсутног 
запосленог, пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: медицинска школа: средње образо-
вање, општи смер; стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства медицинске 
сестре, познавање рада на рачунару (основни 
пакет MS Office и Windows окружење); положен 
возачки испит - Б категорије.

Опис послова: води медицинску документацију 
и сачиљава извештаје о раду службе кућног 
лечења и медицинске неге и у стану болесника, 
предузима све неопходне мере, даје инфузи-
оне растворе у стану, даје интрамускуларне и 
интравенске ињекције у стану, ставља фикса-
циони завој, врши обраду декубитиса и дру-
гих рана у стану, врши давање серума, врши 
скидање конаца, врши катетеризацију и заме-
ну катетера, спроводи терапију са кисеони-
ком, учествује у здравствено-васпитном раду, 
ради ЕКГ снимање, фактурише пружене здрав-
ствене услуге, израђује месечне и тромесечне 
извештаје, управља санитетским возилом и у 
вези са тим сноси сву одговорност, учествује 
у палијативном збрињавању болесника, рад 
у Тиму за палијативно збрињавање, пружање 
подршке породици оболелог, одговорна за пот-
рошњу и залихе лекова и санитетског материја-
ла, ради и друге послове из домена своје струке 
по налогу одговорне сестре и начелника службе 
којима је одговоран за свој рад. 

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеној школи, фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, фото-
копију лиценце или решења о упису у Комо-
ру, фотокопију возачке дозволе и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фотоко-
пије, које се не враћају кандидатима. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања огласа, поштом или лич-
ном доставом у писарницу Дома здравља „Др 
Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, 
соба бр. 12. Обавезно назначити за које рад-
но место се конкурише. Резултати огласа ће 
бити објављени на сајту Дома здравља www.
dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
11306 Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Mедицинска сестра - техничар  
опшег смера

у Служби за здравствену заштиту 
одраслих грађана са кућним лечењем

2 извршиоца

УСЛОВИ: медицинска сестра техничар - општег 
смера са IV степеном стручне спреме; поред 
општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом, кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове: За рад-
но место под бројем 1) медицинска сестра 
техничар опшег смера са IV степеном стручне 
спреме, кандидат треба да испуњава: заврше-
ну средњу медицински школу IV степен струч-
не спреме (звање медицинска сестра техничар 

www.nsz.gov.rs
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општег смера са IV степеном стручне спре-
ме); положен стручни испит; лиценцу за рад; 
познавање рада на рачунару; возачку дозволу. 
Заинтересовани кандидат за пријаву на радно 
место медицинске сестре - техничара општег 
смера, подноси следећу документацију: фото-
копију дипломе о завршеној школској спреми; 
фотокопију потврде о положеном стручном 
испиту; фотокопију дозволе за рад-лиценце 
издате од надлежне коморе; фотокопију лич-
не карте; фотокопију возачке дозволе; кратку 
биографију, са навођењем степена познавања 
рада на рачунару и са тачном адресом и кон-
такт телефоном кандидата. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у оглас-
ним новинама Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Пријаве се подносе на адре-
су: Српско-грчког пријатељства 17 Гроцка или 
непосредно у канцеларији писарнице Прав-
но-кадровске службе Дома здравља. Пријаве 
поднете мимо означеног рока и без потпуне 
документације неће се узимати у разматрање. 
Како достављену документацију подносилаца 
молби на објављене конкурсе не враћамо кан-
дидатима, иста не мора бити оверена. Одлука о 
избору кандидата на расписани конкурс, биће 
објављена на огласној табли Дома здравља 
Гроцка, а информације се могу добити у Прав-
но-кадровској служби Дома здравља Гроцка.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Медицинска сестра - техничар
у амбуланти у Служби опште медицине

3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове: завршена средња меди-
цинска школа општег смера, IV степен стручне 
спреме, положен стручни испит и поседовање 
лиценце за рад или решења о упису у комору. 
Опис послова: утврђен Правилником о органи-
зацији систематизацији послова.

2. Медицинска сестра - техничар
у хитној медицинској помоћи  

у Служби хитне медицинске помоћи  
и санитетског превоза

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове: завршена средња меди-
цинска школа општег смера, IV степен стручне 
спреме, положен стручни испит и поседовање 
лиценце за рад или решења о упису у комору. 
Опис послова: утврђен Правилником о органи-
зацији систематизацији послова.

3. Лабораторијски техничар
у Одељењу лабораторијске дијагностике

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају 
и посебне услове: завршена средња медицин-
ска школа, смер лабораторијски техничар - IV 
степен стручне спреме, положен стручни испит 
и поседовање лиценце за рад или решења о 
упису у Комору. Опис послова: утврђен Правил-
ником о организацији систематизацији послова.

ОСТАЛО: Кандидати који се пријављују на оглас 
достављају: пријаву у којој наводе за које рад-
но место се пријављују; кратку биографију са 
адресом и контакт телефоном; оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или 
решења о упису у Комору; изјаву да су здрав-

ствено способни за послове за које подносе 
пријаву; фотокопију извода из матичне књиге 
рођених. 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. О потреби 
спровођења даљих разговора са кандидатима, 
који се јаве на оглас, а ради пружања додат-
них података, који могу бити важни за одлу-
ку о пријему, одлучује директор. О коначном 
избору кандидата одлучује директор. Изабрани 
кандидати, пре заснивања радног односа, дуж-
ни су да доставе лекарско уверење, као доказ 
о здравственој способности за послове за које 
се заснивају радни однос. Уколико изабрани 
кандидат не достави наведена документа у 
остављеном року, са њим се неће закључити 
уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве са доку-
ментацијом доставити на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Виша медицинска сестра  
- техничар у интензивној нези  

нивоа 2 - главна сестра
у Одељењу интензивне неге  

са јединицом за мождани удар  
у Служби за неурологију, на одређено 

време, ради замене привремено  
одсутне запослене до истека одсуства  

са рада ради неге детета

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер виша 
мед. сестра - техничар, висока медицинска 
школа струковних студија, струковна медицин-
ска сестра или завршен медицински факул-
тет, основне струковне студије првог степена 
на студијском програму струковна медицинска 
сестра техничар VI/1 илиVI/2степен, стручни 
испит, лиценца, најмање шест месеци радног 
искуства у наведеном звању. Опис послова: 
према Правилнику о организацији и системати-
зацији послова Опште болнице Крушевац.

2. Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима 

за рад на Првом одељењу - хируршка 
инфекција и колоректална хирургија 
у Служби за хирургију, на одређено 

време, ради замене привремено 
одсутног запосленог на неплаћеном 

одсуству 

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег 
смера, IV степен, стручни испит, лиценца, нај-
мање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању. Опис послова: према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац.

3. Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима, 

за рад у Одсеку хепатобилијарне 
хирургије на Трећем одељењу - општа 
и хепатобилијарна хирургија у Служби 
за хирургију, на одређено време, ради 

замене привремено одсутног запосленог 
на неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег 
смера, IV степен, стручни испит, лиценца, нај-
мање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању. Опис послова: према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подно-
се: молбу за пријем и биографију, са адресом, 
контакт телефоном, оверену фотокопију дипло-
ме, оверену фотокопију уверења о положеном 

стручном испиту, фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је 
чипована), фотокопију извода из матичне књи-
ге венчаних (уколико су дипломе или уверења 
издати на девојачко презиме), оверену фото-
копију лиценце издате од надлежног органа. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Изабрани кан-
дидати пре заснивања радног односа дужни 
су да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Уколико изабрани канди-
дат не достави наведена документа у оставље-
ном року, са њим се неће закључити уговор 
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаву доставити у затво-
реној коверти, са назнаком: „За оглас”, са нази-
вом и редним бројем радног места за које се 
конкурише, а на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

за рад у Одељењу за рачуноводство 
у Служби за економске послове, на 
одређено време на 3 месеца због 

повећаног обима посла

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

2. Домар/мајстор одржавања
за рад у Одељењу за техничке и 

инвестиционе послове у Служби за 
техничке, помоћне и друге сличне 

послове, на одређено време на 3 месеца, 
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање машинско-елек-
тротехничка школа III степен стручне спреме, 
смер металостругар, металобрусач, алатничар, 
машинбравар, водоинсталатер, керамичар. 
Опис послова: према Правилнику о организа-
цији и систематизацији послова Опште болнице 
Крушевац.

3. Помоћни радник
за рад у Одељењу за техничке и 

инвестиционе послове у Служби за 
техничке, помоћне и друге сличне 

послове, на одређено време на 3 месеца, 
због повећаног обима посла

2 извршиоца

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

4. Техничар одржавања одеће
у Одсеку за прање, пеглање и 

дистрибуцију веша Службе за помоћне  
и друге послове, на одређено време  

на 3 месеца, због повећаног обима посла
2 извршиоца

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

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: 
За радно место бр. 1: молбу за пријем и биогра-
фију, са адресом, контакт телефоном, оверену 
фотокопију дипломе, фотокопију личне карте 
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или очитане податке са личне карте (уколико је 
чипована), фотокопију извода из матичне књи-
ге венчаних (уколико су дипломе или уверења 
издати на девојачко презиме), изјаву или доказ 
о познавању рада на рачунару. За радно место 
бр. 2: молбу за пријем и биографију, са адресом, 
контакт телефоном, оверену фотокопију дипло-
ме, фотокопију личне карте или очитане податке 
са личне карте (уколико је чипована), фотоко-
пију извода из матичне књиге венчаних (уколи-
ко су дипломе или уверења издати на девојач-
ко презиме). За радна места бр. 3 и 4: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт теле-
фоном, оверену фотокопију сведочанства о завр-
шеној основној школи, фотокопију личне карте 
или очитане податке са личне карте (уколико је 
чипована), фотокопију извода из матичне књиге 
венчаних (уколико су сведочанства или уверења 
издати на девојачко презиме). Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге свр-
хе. Изабрани кандидати пре заснивања радног 
односа дужни су да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се заснива радни однос. Уколико иза-
брани кандидат не достави наведена документа 
у остављеном року, са њим се неће закључити 
уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити 
у затвореној коверти са назнаком „За оглас” са 
називом и редним бројем радног места за које се 
конкурише, а на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Специјалиста гинекологије  
и акушерства

на одређено време због  
повећаног обима посла

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: доктор 
медицине са положеним стручним испитом. 
Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: 
оверен препис или фотокопију дипломе о завр-
шеном медицинском факултету; оверен препис 
или фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; уверење Националне службе за 
запошљавање о дужини чекања на запослење; 
доказ о радном искуству у струци након поло-
женог стручног испита на пословима пружања 
здравствене заштите (фотокопија радне књи-
жице 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 горена-
ведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос”. Пријаве са непот-
пуном документацијом, као и неблаговремене 
пријаве, неће бити разматране.

Специјалиста радиологије
на одређено време због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: доктор 
медицине са положеним стручним испитом. 
Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: 
оверен препис или фотокопију дипломе о завр-
шеном медицинском факултету; оверен препис 
или фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; уверење Националне службе за 
запошљавање о дужини чекања на запослење; 
доказ о радном искуству у струци након поло-
женог стручног испита на пословима пружања 
здравствене заштите (фотокопија радне књи-
жице 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 горена-

ведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос”. Пријаве са непот-
пуном документацијом, као и неблаговремене 
пријаве, неће бити разматране.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 12

Оглас објављен 01.07.2020. године у публика-
цији „Послови”, исправља се за радно место сто-
матолошка сестра - техничар, за рад у Служби за 
дечју и превентивну стоматологију, на одређено 
време, по основу замене до повратка радника са 
боловања и исправно треба да гласи:

Стоматолошка сестра - техничар
за рад у Служби за дечју и превентивну 

стоматологију, на неодређено време
Рок за пријем пријава по овом конкурсу је до 
09. јула 2020. године.

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА”
11300 Смедерево, Улица кнез Михаилова 51

тел. 026/240-725

Медицинска сестра - техничар 
општег смера

пробни рад, за рад у Одељењу за 
општу хирургију, на одређено време 

до повратка запослене са трудничког, 
породиљског и одсуства ради неге 

детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, поло-
жен стручни испит. Рад у сменама. Као доказ 
о испуњености услова, кандидати су дужни да 
доставе: пријаву на конкурс са кратком биогра-
фијом, бројем телефона и адресом уз назнаку: 
„Сагласан/на сам да Општа болница „Свети 
Лука” Смедерево, обрађује моје личне податке 
(адреса, ЈМБГ, бр.телефона, имејл, бр.лиценце 
и друго у вези са реализацијом огласа на који се 
јављам), оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном IV степену стручне спреме, оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, 
лиценцу или решење о упису у комору, фотоко-
пију / очитану личну карту, ако поседује радно 
искуство, потребно је доставити радне карак-
теристике од претходног послодавца. Пријава 
и пропратна документација кандидатима који 
нису примљени се не враћа и иста ће бити коми-
сијски уништена по предвиђеној процедури, у 
циљу заштите података о личности садржаних у 
тим документима. Рок за подношење пријава на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови”, код Националне службе 
за запошљавање. Пријаве на оглас доставља-
ти у затвореним ковертама писарници Опште 
болнице „Свети Лука” Смедерево или путем 
поште на адресу: Општа болница „Свети Лука” 
Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз напомену 
„Пријава на оглас”, са навођењем радног мес-
та за које се конкурише. Уколико кандидат има 
имејл-адресу, потребно је исту назначити ради 
обавештавања о резултату конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. За ближе информације можете се обратити 
на телефон: 026/240-725.

ДОМ ЗДРАВЉА  
„ДР ДАРИНКА ЛУКИЋ”
15220 Коцељева, Немањина 8

Доктор медицине изабрани лекар
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом, кандидат мора испуњавати и сле-
деће посебне услове: високо образовање на 

интегрисаним студијама медицине, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године (стручно звање: 
доктор медицине), положен стручни испит нај-
мање 6 месеци радног искуства у звању док-
тора медицине. Здравствена способност за 
обављање послова радног места из конкурса, 
да није осуђиван и да се против кандидата не 
води кривични поступак.

ОСТАЛО: У складу са наведеним кандидати су 
у обавези да приликом конкурисања доставе: 
1. пријаву на оглас, 2. личну и радну биогра-
фију (CV), 3. диплому о завршеном школовању, 
4. уверење о положеном стручном испиту, 5. 
доказ о радном искуству (признаје се и радно 
искуство стечено кроз обављање приправнич-
ког стажа), 6. уверење о здравственој способ-
ности, 7. уверење да кандидат није осуђиван 
(не старије од 6 месеци), 8. уверење да се про-
тив кандидата не води кривични поступак (не 
старије од 6 месеци). Кандидати који су се јави-
ли на оглас могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему. Уколико се доку-
мента достављају у виду фотокопије потреб-
но је да буду оверена од стране овлашћеног 
органа. Овера фотокопије докумената не сме 
бити старија од 6 месеци. Оглас се објављује 
на огласној табли и сајту послодавца као и у 
листу „Послови” НСЗ и веб-сајту Министарства 
здравља Републике Србије. Пријаве на оглас 
се могу поднети лично у Дом здравља „Др 
Даринка Лукић” Коцељева, сваког радног дана 
од 7 до 15 часова или послати препорученом 
поштом на адресу Дом здравља „Др Даринка 
Лукић”, Немањина 8, 15220 Коцељева, са наз-
наком „За оглас”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Оглас 
остаје отворен 8 дана од дана објављивања у 
листу „Послови” Националне службе за запо-
шљавање.

ДОМ ЗДРАВЉА ТРГОВИШТЕ
17525 Трговиште

Краља Петра I Карађорђевића 81
тел. 017/452-210

Возач ХМП
на одређено време до 3 месеца,  
због упражњеног радног места

Возач ХМП
на одређено време до 3 месеца,  

ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: завршена средња школа, IV степен 
стручне спреме, поседовање возачке дозволе 
Б категорије и најмање 6 месеци радног иску-
ства на пословима возача ХМП, кућне посете и 
превоз пацијената на хемодијализу. Опис посло-
ва: према Правилнику о организацији и систе-
матизацији послова Дома здравља Трговиште. 
Заинтересовани кандидати подносе: пријаву 
на оглас, кратку биографију, оверену фотоко-
пију личне карте, оверену фотокопију матичне 
књиге рођених, оверену фотокопију уверења 
о држављанству, оверену фотокопију дипломе 
о завршеној средњој школи, оверену фотоко-
пију важеће возачке дозволе, оврену фотоко-
пију важећег извода из матичне књиге рођених, 
потврду о радном искуству. Изабрани кандидат 
пре заснивања радног односа дужан је да дос-
тави лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које заснива радни 
однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Рок за подношење 
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пријаве је 8 дана од објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови” код НСЗ, сајту Министраства 
здравља и веб-сајту Дома здрављаТрговиште. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаву са документима којима се 
доказује испуњеност услова огласа доставити у 
затвореној коверти са назнаком: „За оглас”, на 
адресу: Дом здравља Трговиште, Краља Петра 
I Карађорђевића 81, 17525 Трговиште. Канди-
датима који не буду изабрани, не враћа се кон-
курсна домументација, али исту могу преузети 
у просторијама правне службе. Коначну одлу-
ку о избору кандидата доноси директор Дома 
здравља Трговиште. За све информације може-
те се обратитит на телефон: 017/452-210.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
„СОКОБАЊА”

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48 
тел. 018/830-124

Доктор медицине
на одређено време од 3 месеца,  

ради замене запосленог на боловању

УСЛОВИ: висока стручна спрема (доктор меди-
цине), VII степен стручне спреме; положен 
стручни испит за своје звање. Заинтересовани 
кандидати уз пријаву подносе следећу докумен-
тацију: оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном факултету, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, оверену фотоко-
пију лиценце издате од надлежне коморе или 
решење о упису у комору, фотокопију личне 
карте, кратку биографију. Пријаве се подносе 
на адресу: Специјална болница „Сокобања”, 
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48 или непо-
средно у болници. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

Здравство и социјална заштита

ПУ СОС ДЕЧИЈЕ СЕЛО КРАЉЕВО
Краљево, Првомајска 46 А

тел. 065/25-37-665, 065/84-95-652
е-mail: borka.lukic@sos-decijasela.rs

lina.djokic@sos-decijasela.rs

СОС родитељ/хранитељ
пробни рад до 6 месеци

5 извршилаца

Опис посла: СОС родитељ брине о деци без 
родитељског старања, успоставља близак топао 
однос са њима, пружа им сигурсност, љубав и 
стабилност; води рачуна о њиховом здрављу, 
васпитању и образовању у топлој породичној 
атмосфери.

УСЛОВИ: минимум III ниво квалификације, рад-
но искуство: небитно.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај и исхрана. Могу се 
јавити брачни парови, самохрани родитељи и дру-
ги заинтересовани појединци. Трајање конкурса: 
до 30.09.2020. Заинтересовани кандидати могу да 
се јаве на контакт телефоне послодавца или своје 
пријаве да доставе путем мејла или поште. Лице 
за контакт: Борка Лукић, Лина Ђокић.

УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
Београд - Земун, Марије Бурсаћ 49

Кафе-куварица - сервирка
на одређено време

11 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме. 

Спремачица
на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: минимум I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Начин 
конкурисања: број телефона: 011/2695-605, 
локал 385, особа за контакт: Слађана Вујић.

Пољопривреда

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА 
„ШИМАНОВЦИ”

22310 Шимановци, Голубиначка 2 
e-mail: zzsimanovci@gmail.com

тел. 022/480-283, факс: 022/480-074

Директор
на период од 5 година  

(за период 15.10.2020 - 14.10.2025. 
године)

УСЛОВИ: Кандидати поред законом утврђе-
них општих услова треба да испуњавају сле-
деће посебне услове: да имају завршену висо-
ку, вишу или средњу школу, пољопривредне, 
економске или друге струке - доказ: фото-
копија дипломе; најмање три године радног 
искуства на пословима руковођења - доказ: 
потврда привредног субјекта у којем је радио 
на пословима руковођења. да није осуђиван за 
кривична дела против привредне и службене 
дужности; доказ: уверење надлежног судског 
органа, да се не води истражни поступак и да 
није подигнута правоснажна оптужница, не 
старија од 3 месеца. Кандидати који учествују 
на конкурсу морају доставити план и програм 
рада. Рок за пријаву по конкурсу је 15 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће разматрати. Конкурсну 
документацију слати на адресу: Земљораднич-
ка задруга „Шимановци”, Голубиначка 2, 22310 
Шимановци. Сви кандидати који поднесу благо-
времене и потпуне пријаве по конкурсу, о резу-
лататима избора ће бити обавештени у року од 
5 дана од дана доношења одлуке Скупштине о 
избору директора. 
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„ЛОГО” ДОО
Београд - Звездара

e-mail: natasa.breljak@nsz.gov.rs

Електромонтер - електроинсталатер
на одређено време 24 месеца 

за рад у Крагујевцу
3 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, 
електро струке; радно искуство није неопходно; 
предвиђен пробни рад месец дана. Заинтере-
совани кандидати своју радну биографију могу 
доставити на имејл: natasa.breljak@nsz.gov.
rs, уз напомену - за фирму „Лого”, д.о.о. Рок: 
26.07.2020. године.

„АРХИМОД” ДОО
11070 Нови Београд

Булевар Арсенија Чарнојевића 54а
тел. 011/428-57-42

Конструктор

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, машински 
инжењер, радно искуство 5 година, познавање 

рада на рачунару (Word, Excel, Power point), 
возачка дозвола Б категорије, знање енглеског 
језика (виши ниво). Пријаве слати на e-mail: 
arhimod17@gmail.com, у року од 30 дана од 
дана објављивања огласа.

TECASI DOO
11000 Београд 
Грочанска 16

тел. 064/8272-011
e-mail: tecasi.posao@gmail.com

Виљушкариста
на одређено време

Помоћни радник
на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну 
спрему, поседовање возачке дозволе Б кате-
горије. Заинтересовани кандидати могу своје 
пријаве да доставе путем наведене имејл-адре-
се или да се јаве на контакт телефон послодав-
ца. Конкурс траје 30 дана.

„VORWERK AUTOTEC SERBIA” DOO
32000 Чачак 
Прељина бб

e-mail: karriere@vorwerk-automotive.rs

1) Техничар механичког одржавања 
производних машина

2 извршиоца

2) Оператер у производњи
40 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидати имају завршену средњу 
школу, и то за радно место (1) машинског или 
техничког смера. За радно место: 1) обавезно 
је познавање пнеуматике и хидраулике, позна-
вање рада на рачунару и почетни ниво енглес-
ког језика. Кандидати који конкуришу за радно 
место 1) морају имати најмање 12 месеци рад-
ног искуства на пословима техничара механич-
ког одржавања производних машина. За рад-
но место 2) пожељно је радно искуство, али 
није обавезно. Рад је распоређен у три смене. 
Заинтересовани кандидати своје радне биогра-
фије достављају на e-mail: karriere@vorwerk-
automotive.rs. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”.

„MARKO TRANS CARGO”
ДОО ПЈ КРАГУЈЕВАЦ, КРАГУЈЕВАЦ

тел. 065/8400-901 
e-mail: office@markotc.com

Грађевински техничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, смер - 
грађевински техничар; потребно радно иску-
ство на истим или сличним пословима; дозвола 
Б категорије; рад на рачунару (Word, Excel).

Возач кипера
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира 
на занимање; радно искуство није неопходно; 
дозвола Б, Ц и Е категорије.

Возач миксера за бетон
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира 
на занимање; радно искуство није неопходно; 
дозвола Б и Ц категорије.
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Дипломирани машински инжењер

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломи-
рани машински инжењер; радно искуство није 
неопходно; дозвола Б категорије; рад на рачу-
нару (Word, Excel). Опис посла: послови одржа-
вања возног парка.

ОСТАЛО: Начин конкурисања: кандидати своју 
радну биографију могу доставити на имејл: 
office@markotc.com, могу да се јаве лично у 
просторије послодавца, адреса у Крагујевцу, 
Саве Ковачевића бб или могу да се јаве на кон-
такт телефон: 065/8400-901, сваког радног дана 
од 08 до 16 часова, најкасније до 30.07.2020. 
године.

„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 објек-
та.

УСЛОВИ: III - IV ниво, без обзира на стече-
ну квалификацију, радно искуство: небитно, 
возачка дозвола Б категорије, рад на рачуна-
ру: MS Office (Word, Excel), руковање алатом 
- пожељно, упорност, истрајност, самоини-
цијативност, тимски рад. Теренски рад, рад 
ван просторија послодавца, обезбеђени пре-
воз, обезбеђен смештај. Пробни рад 1 месец. 
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани 
кандидати могу да се јаве на контакт телефо-
не послодавца. Лице за контакт: Тамара Јокић.

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 кате-
горије.

5. Мануелни радник
3 извршиоца

6. Шеф градилишта

УСЛИВИ: грађевински инжењер, VI ССС, возач-
ка дозвола Б категорије, рад на рачунару.

7. Шеф градилишта

УСЛОВИ: грађевински техничар, IV ССС, возач-
ка дозвола Б категорије, рад на рачунару.

8. Руковалац грађевинским 
машинама

ОСТАЛО: Остали услови за сва радна места: 
радно искуство: небитно, теренски рад, обез-
беђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена 
исхрана, пробни рад 3 месеца. Врста радног 
односа: заснивање радног односа на одређе-
но време, 3 месеца. Рок трајања конкурса: до 
попуне радних места. Заинтересовани канди-
дати могу се јавити послодавцу путем теле-
фона или да доставе радну биографију путем 
поште или мејла. Лице за контакт: Александар 
Петковић.

„МАКСИМОВИЋ” ДОО
36000 Краљево, Карађорђева 208

тел. 063/685-388
e-mail: maksimovickv@gmail.com 

Варилац - бравар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме 
машинско-металске струке, радно искуство није 
битно. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Пријаве слати 
на адресу, путем имејл-адресе. Информације на 
телефон: 063/685-388, особа за контакт: Дејан 
Максимовић.

„МАКСИМОВИЋ” ДОО
36000 Краљево, Карађорђева 208

тел. 063/685-388
e-mail: maksimovickv@gmail.com 

Физички радник  
у металној индустрији

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, радно 
искуство није битно. Рок за пријаву на оглас 
је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Пријаве слати на адресу и путем 
имејл-адресе. Информације на телефон: 
063/685-388. Особа за контакт: Дејан Макси-
мовић.

„ТЕ-ТО ПАНЧЕВО” ДОО ПАНЧЕВО 
26000 Панчево, Спољностарчевачка 199

Оператер постројења за производњу 
и дистрибуцију топлотне енергије

10 извршилаца

УСЛОВИ: основна информатичка обу -
ка (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook), 
енглески језик - средњи ниво. Ноћни рад, рад 
у сменама, радно место са повећаним ризиком, 
пробни рад. Слање пријаве за посао мејлом: 
hr@geh-serbia.rs.

EUROCONS GROUP DOO
Вршац, Стеријина 19

тел. 060/7040-795
e-mail: snezana.radosavljevic@eurocons.rs

Сарадник у служби  
за хидропнеуматику 

на одређено време 3 месеца 
место рада: Београд или Вршац

Опис посла: проширење пословања, прона-
лажење купаца и обилазак тржишта у оквиру 
сектора хидропнеуматике, заступајући светске 
компаније за производњу вентила.

УСЛОВИ: висока школа, дипломирани машински 
инжењер (машински факултет), дипломирани 
економиста (економски факултат) или дипло-
мирани менаџер или организатор (факултет 
организационих наука) (ниво, образовни про-
фил/звање, смер), радно искуство: минимум 
12 месеци на назначеним пословима продаје, 
возачка дозвола (Б категорија) - активан возач, 
енглески језик - виши или конверзацијски ниво, 
MS office paket - Word, Excel 

Сарадник у служби  
за филтрацију

на одређено време 3 месеца 
место рада: Београд или Вршац

Опис посла: проширење пословања, прона-
лажење купаца и обилазак тржишта у оквиру 
сектора филтрације, заступајући шведску ком-
панију Camfil - светског произвођача филтера 
за ваздух.

УСЛОВИ: висока школа, дипломирани машински 
инжењер (машински факултет), дипломирани 
економиста (економски факултат) или дипло-
мирани менаџер или организатор (факултет 
организационих наука) (ниво, образовни про-
фил/звање, смер), радно искуство: минимум 
12 месеци на назначеним пословима продаје, 
возачка дозвола (Б категорија) - активан возач, 
енглески језик - виши или конверзацијски ниво, 
MS office paket - Word, Excel.

ОСТАЛО: Рад на терену и рад у просторија-
ма послодавца. Трајање конкурса: 31.07.2020. 
Начин конкурисања: слање CV са фотогра-
фијом, са назнаком за коју позицију кандидат 
конкурише, али и да је на евиденцији НСЗ, на 
имејл адресу: hr@eurocons.rs. Лице за контакт: 
Снежана Радосављевић.

Посао се не чека, посао се тражи
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Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

У радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и то 
ако:

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

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

кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање;

4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује 

образовно-васпитни рад.

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

Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 
3)-5) овог члана саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду.

Наука и образовање

БЕОГРА Д

ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА
11080 Земун 

Градски парк 1

Техничар одржавања 
информационих система  

и технологија

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописа-
ним чл. 139 и 143 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да поседује средње 
образовање у трајању од 4 године. Кандидати 
на конкурс достављају одштампан и попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, уз који достављају следеће: 
краћу биографију (CV), оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о одговарајућем 
образовању, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци), оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверену фотокопију доказа (који 
издаје орган МУП-а) о неосуђиваности правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним кривичним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(не старије од 6 месеци). Кандидат мора да зна 

српски језик и језик на коме остварује образов-
но-васпитни рад (односи се на кандидате који 
одговарајуће образовање нису стекли на срп-
ском језику). Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор, упућују се на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Подаци који се прикупљају у конкур-
сном поступку, биће коришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступку, 
у складу са Законом о заштити података лично-
сти („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни фор-
мулар са свим конкурсом траженим документи-
ма и доказима о испуњавању услова, доставити 
у року од 8 дана од дана објављвања конкурса 
у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање, на адресу: Земунска гимназија, 
Градски парк 1, 11080 Земун, са назнаком: „За 
конкурс”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд 
Кнеза Вишеслава 1

тел. 011/3053-987, 921

Расписује конкурс за избор:

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Екологија шума, заштита и 
унапређивање животне средине

на одређено време од пет (5) година,  
са радним искуством

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из 
области шумарства, Шумарски факултет, одсек 
за шумарство (студијски програм за шумар-
ство), способност за наставни рад, објављени 
научни и стручни радови.

Сарадник у звање асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Гајење шума
на одређено време од три (3) године,  

са радним искуством

УСЛОВИ: научни назив доктора наука - био-
техничке науке, Шумарски факултет, одсек за 
шумарство (студијски програм за шумарство), 
способност за наставни рад, објављени научни 
и стручни радови.

Сарадник у звање асистента са 
докторатом за ужу научну област 
Ерозија и конзервација земљишта  

и вода
на одређено време од три (3) године,  

са радним искуством

УСЛОВИ: научни назив доктора наука - био-
техничке науке, Шумарски факултет, одсек за 
еколошки инжењеринг у заштити земљишних 
и водних ресурса (студијски програм еколош-
ки инжењеринг у заштити земљишних и водних 
ресурса), способност за наставни рад, објавље-
ни научни и стручни радови.

ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника 
и сарадника утврђени су Законом о високом 
образовању, Статутом Универзитета у Београду 
и Статутом и Правилником о систематизацији 
послова и радних задатака радника Шумарс-
ког факултета, као и Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и сарадника Универзитета и 

Шумарског факултета и Правилником о мини-
малним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду. Пријаве са био-
графијом и доказима о испуњености услова из 
конкурса (оверене фотокопије диплома, извод 
из матичне књиге рођених, држављанство, 
списак научних и стручних радова, сепарати 
радова), достављају се Служби за правне и 
опште послове Шумарског факултета у Београ-
ду, Кнеза Вишеслава 1, у року од 15 (петнаест) 
дана од дана објављивања конкурса у оглас-
ним новинама и на сајту Националне службе 
за запошљавање, на сајту Факултета и сајту 
Универзитета.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЧАРОБНО ЦАРСТВО”

11070 Нови Београд  
Стојана Аралице 49

Васпитач

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спре-
ме у наведеном занимању, радно искуство 6 
месеци, пожељан стручни испит или лицен-
ца. Пријаве слати на e-mail: carobnocarstvo@
yahoo.com, у року од 15 дана од дана објављи-
вања огласа.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„22. ОКТОБАР”

11271 Сурчин, Маршала Тита 8
тел. 011/8440-511

Наставник предметне наставе - 
информатике и рачунарства

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних чланом 24 став 1 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат испуња-
ва и посебне услове прописане чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то да: 1) 
има одговарајуће образовање прописано чла-
ном 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања стечено: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области педагошких 
наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице које је стекло образо-
вање на студијама другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, као и сте-
пен и врсту образовања у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019) и то: чланом 3 став 
1 тачка 14) за наставника предметне наставе - 
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информатика и рачунарство; 2) има психичку, 
физичку и здравствену спосодност за рад са 
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик. Докази о испуњености услова из тач. 
1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, 
а из тачке 2) прибавља се пре закључења уго-
вора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице, потребно је да кан-
дидат достави следећу документацију: кратку 
биографију (CV); оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(лица са звањем мастер достављају и дипло-
му основних академских студија); оригинал 
или оверену фотокопију уверења Министар-
ства унутрашњих послова Републике Србије на 
није осуђиван не старије од 6 месеци; оригинал 
или оверену фотокопију Уверења о држављан-
ству Републике Србије не старије од 6 месеци; 
оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, издатог на прописа-
ном обрасцу са холограмом. За лица која нису 
стекла образовање на српском језику - доказ 
о положеном испиту из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. 
Доказ о здравственој способности за рад са 
ученицима (уверење о здравственом стању) 
прилаже изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријава на конкурс мора садр-
жати актуелни број телефона и тачну адресу 
пребивалишта кандидата. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле, која утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе и доноси решење о избору кандидата у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни 
формулар са конкурсом, траженим документима 
и доказима о испуњавању услова доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са лично у секретаријат школе или поштом на 
горе наведену адресу са назнаком: За конкурс 
- наставник предметне наставе - информатика 
и рачунарство”. Ближа обавештења о конкурсу 
могу се добити од секретара школе на телефон: 
011/8440-511. 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).

ППУ „ФАНТАЗИЈА”
11080 Земун, Батајница

e-mail: mirafantazija@gmail.com
тел. 060/444-94-14

Нега, хигијена, исхрана деце узраста 
од 1 до 3 године и в.о. програм

УСЛОВИ: IV ССС, није потребно радно искуство. 
Заинтересовани кандидати своје пријаве могу сла-
ти на e-mail адресу: mirafantazija@gmail.com или 
се могу јавити на број телефона: 060/444-94-14.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО ПЕШИЋ”

11080 Земун, Светотројичина 4

Оглас објављен 24.06.2020. године у публика-
цији „Послови” поништава се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16

Доцент за ужу научну област  
Физика јонизованих гасова и плазме

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област  
Физика облака

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из нау-
чне области за коју се бира и остали услови 
предвиђени Статутом Физичког факултета и 
Правилником о ближим условима за избор у 
звања наставника и сарадника Физичког факул-
тета, а у складу са Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 
- др. закон, 67/19 и 6/20 - др. закон) и Статутом 
и правилницима Универзитета у Београду.

ОСТАЛО: непостојање сметњи из члана 72 став 
4 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19 
и 6/20 - др. закон). Пријава треба да садржи: 
биографију, оверену копију дипломе, опис 
досадашње наставне активности, опис доса-
дашње научне активности, преглед научних 
резултата, списак наставних и научних пуб-
ликација, списак цитата, најважније публика-
ције и својеручно потписану изјаву о изворнос-
ти, доступну на адреси http://www.ff.bg.ac.rs/
Fakultet/UvidJavnosti.html. Пријаву је потребно 
доставити у штампаној и едитабилној елек-
тронској форми (теx или доц формат), у скла-
ду са темплејтом који се налази на адреси http: 
//www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/UvidJavnosti.html. 
Пријаву са доказима о испуњености услова кон-
курса доставити Деканату Физичког факултета, 
Београд, Студентски трг 12-16 (3. спрат, соба 
652), у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

Доцент за ужу научну област 
Поремећаји језика

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: докторат из уже научне области, да 
кандидат испуњава остале услове предвиђе-
не чл. 74 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон), 
као и Статутом Факултета за избор у звање 
доцента.

Асистент за ужу научну област 
Поремећаји говора
на одређено време  

од три године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија 
Факултета за специјалну едукацију и рехабили-
тацију који је претходне степене студија завр-
шио са просечном оценом најмање осам (8), као 
и да испуњава остале услове предвиђене чл. 84 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон), као и Стату-
том Факултета за избор у звање асистента.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Поремећаји комуникације  

у логопедији
на одређено време  

од једне године

Сарадник у настави за ужу научну 
област Неуропсихологија

на одређено време  
од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија 
Факултета за специјалну едукацију и рехабили-
тацију који је претходни степен студија завр-
шио са просечном оценом најмање осам (8), као 
и да испуњава остале услове предвиђене чл. 83 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон), као и Ста-
тутом Факултета за избор у звање сарадника 
у настави.

ОСТАЛО: Документа која је потребно достави-
ти: пријаву на конкурс, биографију, библиогра-
фију, оверене копије диплома, извод из мати-
чне књиге рођених, држављанство и потврда 
надлежног органа да кандидат није под истра-
гом. Рок за подношење пријава је 15 дана. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са 
свим прилозима подносе се на наведену адресу 
Факултета.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на 
радно место редовног професора  

за ужу научну област  
Мелиорације земљишта

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука из научне области за коју се бира.

Наставник за избор у звање и на 
радно место редовног професора  

за ужу научну област 
Пољопривредна техника

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука из научне области за коју се бира.

Наставник за избор у звање и на 
радно место редовног професора  

за ужу научну област  
Опште воћарство

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука из научне области за коју се бира.

Наставник за избор у звање и на 
радно место редовног професора за 
ужу научну област Фитопатологија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука из научне области за коју се бира.
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Наставник за избор у звање и на 
радно место ванредног професора 
за ужу научну област Мелиорације 

земљишта
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука из научне области за коју се бира.

Наставник за избор у звање и на 
радно место доцента за ужу научну 

област Менаџмент, организација 
и економика производње 

пословних система пољопривреде и 
прехрамбене индустрије

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука из научне области за коју се бира.

Сарадник за избор у звање и на 
радно место сарадника у настави 

за ужу научну област Математика и 
информатика

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или спе-
цијалистичких студија који је студије првог сте-
пена завршио са укупном просечном оценом 
најмање 8.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом 
о високом образовању, Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду, Пра-
вилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, 
Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, Правилником о уређењу 
дела поступка избора у звања и заснивања радног 
односа наставника и начину и поступку избора у 
звања и заснивања радног односа сарадника и 
Статутом Факултета, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњености услова 
конкурса: биографија, списак радова, дипломе о 
одговарајућој стручној спреми, уверење о уписа-
ним докторским студијама, уверење о уписаним 
мастер академским или специјалистичким студија-
ма, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, потврда надлежног органа да кан-
дидат није под истрагом (документа у оригиналу 
или овереном препису и не старија од 6 месеци) 
достављају се на адресу: Пољопривредни факул-
тет у Београду - Земуну, Немањина 6. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Конкурс је отворен 15 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Др Суботића 8

Редовни професор за ужу научну 
област Медицинска и клиничка 

биохемија

Редовни професор за ужу научну 
област Патологија

2 извршиоца

Редовни професор за ужу научну 
област Социјална медицина

Редовни професор за ужу научну 
област Гинекологија и акушерство

Редовни професор за ужу научну 
област Интерна медицина 

(алергологија) 
2 извршиоца

Професор за ужу научну област 
Интерна медицина (кардиологија) 

Редовни професор за ужу научну 
област Интерна медицина 

(нефрологија) 

Редовни професор за ужу научну 
област Интерна медицина 

(хематологија) 
2 извршиоца

Редовни професор за ужу 
научну област Хирургија са 

анестезиологијом (општа хирургија) 

Редовни професор за ужу 
научну област Хирургија са 

анестезиологијом (општа хирургија - 
кардиохирургија) 

Редовни професор за ужу 
научну област Хирургија са 

анестезиологијом (дечја хирургија) 

Ванредни професор за ужу научну 
област Фармакологија, клиничка 
фармакологија и токсикологија

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Ванредни професор за ужу научну 
област Радиологија

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Психијатрија

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Неурологија

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Ванредни професор за ужу 
научну област Интерна медицина 

(геронтологија) 
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Хигијена са медицинском екологијом

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Интерна медицина (пулмологија) 

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Хирургија са анестезиологијом 

(општа хирургија) 
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Хирургија са анестезиологијом 

(неурохирургија) 
на одређено време од 5 година

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Медицинска и 

клиничка биохемија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VIII 
степен стручне спреме, општи и посебни усло-
ви предвиђени Законом о високом образовању 
и Правилником о условима, начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника Медицинског факулте-
та Универзитета у Београду.

Ванредни професор за ужу научну 
област Хумана генетика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен биолошки факултет, VIII сте-
пен стручне спреме, општи и посебни услови 
предвиђени Законом о високом образовању 
и Правилником о условима, начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника Медицинског факулте-
та Универзитета у Београду.

Доцент за ужу научну област 
Биофизика у медицини

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен физички факултет, VIII сте-
пен стручне спреме, општи и посебни услови 
предвиђени Законом о високом образовању и 
и Правилником о условима, начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника Медицинског факулте-
та Универзитета у Београду.

Асистент за ужу научну област 
Анатомија

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Хумана генетика

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Асистент за ужу научну област 
Хистологија и ембриологија
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Фармакологија, клиничка 

фармакологија и токсикологија
на одређено време од 3 године

2 извршиоца

Асистент за ужу научну област 
Хигијена са медицинском 

екологијом
на одређено време од 3 године

2 извршиоца

Асистент за ужу научну област 
Статистика и информатика у 

медицини
на одређено време од 3 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII 
степен стручне спреме, општи и посебни усло-
ви предвиђени Законом о високом образовању 
и Правилником о условима, начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника Медицинског факулте-
та Универзитета у Београду.

ПОСЕБАН УСЛОВ: Кандидати који конкуришу 
за клиничке наставне предмете подносе доказ 
о радном односу на клиници која је наставна 
база Медицинског факултета у Београду.

ОСТАЛО: Пријаве са документацијом о испуња-
вању услова конкурса (у складу са Правилником 
о условима, начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника и сарадника 
Медицинског факултета Универзитета у Београ-
ду) подносе се Писарници Медицинског факул-
тета, Др Суботића 8 (тел. 3636-320, 3636-321), у 
року од 15 дана од објављивања конкурса.

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ОСНОВНА ШКОЛА 
„1300 КАПЛАРА”

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

1) Наставник разредне наставе

2) Наставник математике
са непуним радним временом од 90%

3) Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

4) Референт за правне, кадровске и 
административне послове

са непуним радним временом од 50%

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве из чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 
88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20); кан-
дидати под 1 и 2 треба да имају одговарајуће 
образовања у складу са чл. 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи; 
кандидати под 3 треба да имају одговарајуће 
високо образовање из области економских 
наука: 1) на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, однос-
но специјалистичким струковним студијама, по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, канди-
дати под 4 треба да имају средњу стручну шко-
лу правне струке у четворогодишњем трајању 
или гимназију; да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 
да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена чланом 139 став 1. 
тачка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
имају држављанство Републике Србије; да знају 
српски језик. Услов да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима доказује се лекарским уверењем 
које изабрани кандидат доставља накнадно, 
пре закључења уговора о раду. Кандидати су 
у обавези да доставе: попуњен пријавни фор-
мулар (налази се на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете); оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; извод из казнене евиденције при 
надлежној ПУ МУП-а или оверену фотокопију 
(не старији од 6 месеци); уверење о држављан-
ству РС или оверену фотокопију (не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
са холограмом или оверену фотокопију; доказ 
о знању језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на језику на ком се 
остварује образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. У току трајања поступка одлучи-
вања о избору кандидата, Конкурсна комисија 
врши ужи избор кандидата, који се у року од 8 
дана од дана истека рока за подношење прија-
ва упућују на претходну проверу психофизич-
ких способности за рад са ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање, о чему 
ће кандидати бити благовремено обавештени. 
Пријаве са потребном документацијом подно-
се се у затвореној коверти, на адресу: Основна 
школа „1300 каплара”, Панчина 1, 11050 Бео-

град, лично радним данима од 9.00 до 14.00 
часова или препоручено поштом, са назнаком: 
„Пријава на конкурс за посао”. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити од секретара 
школе на имејл: natasakaplari@sbb.rs.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 195

Оглас објављен 10.06.2020. године у листу 
„Послови” поништава се за радно место настав-
ник ликовне културе.

ОШ „РАДИВОЈ ПОПОВИЋ”
11080 Земун, Призренска 37

Секретар установе
у посебним условима

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у 
радни однос утврђених у члану 24 став 1 Зако-
на о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
кандидати морају да испуњавају услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020) 
и то: 1) одговарајуће образовање из области 
правних наука из члана 140 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019, 6/2020); на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
струдије) из области правних наука; на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године из области правних наука, по прописи-
ма 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) нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) имају 
држављанство Републике Србије, 5) знају срп-
ски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на 
конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Уз пријаву на кон-
курс кандидати су дужни да приложе следећу 
документацију: попуњен и одштампан пријав-
ни формулар (налази се на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја - део Ново на сајту), биогра-
фију (CV), доказ о одговарајућем образовању 
(оверен препис (копију) дипломе или уверења о 
завршеном образовању), уверење о неосуђива-
ности - извод из казнене евиденције, прибавља 
кандидат у Министарству унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе (не старије од 6 
месеци, оригинал или оверена копија), уверење 
о држављанству (оверена копија или оригинал, 
да није старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија, 
да није старије од 6 месеци). Доказ о знању 
српског језика достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српс-
ком језику. Лице које достави неоверене копије 

сматраће се да је доставило непотпуну доку-
ментацију. Благовременом пријавом сматраће 
се она пријава која је предата у року утврђе-
ним конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се 
она пријава која у прилогу садржи документа 
којим кандидат доказује да испуњава услове 
означене у конкурсу. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће разматрати. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су приложе-
ни сви потребни докази који испуњавају усло-
ве упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака, о чему 
ће кандидати бити обавештени на контакт теле-
фоне које су навели у пријавама. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључиво 
у сврху обраде података у конкурсном поступ-
ку, у складу са Законом о заштити података о 
личности („Сл. гласник РС”, број 87/18). Доказ 
о здравственој способности доставља кандидат 
који буде изабран, непосредно пре закључи-
вања уговора о раду. Рок за подношење прија-
ве је 8 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће узимати 
у обзир. Документа се по окончању конкурса 
не враћају кандидатима. Пријаве на конкурс 
слати на адресу: ОШ „Радивој Поповић”, 11080 
Земун, Призренска 37, са назнаком „За конкурс 
за радно место: секретар установе у посебним 
условима”.

Медицинска сестра
у посебним условима

3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у 
радни однос утврђених у члану 24 став 1 Зако-
на о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
кандидати морају да испуњавају услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020), 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача у 
основној школи за ученике са сметњама у раз-
воју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, број 17/2018) и Правилником 
о организацији и систематизацији послова у 
ОШ „Радивој Поповић”, и то да имају: 1) одго-
варајуће образовање - средње образовање 
здравствене струке у трајању од 4 године, 2) 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) имају држављанство Републике Србије, 5) 
знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део прија-
ве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су дужни да приложе 
следећу документацију: попуњен и одштам-
пан пријавни формулар (налази се на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја - део Ново на 
сајту), биографију (CV), доказ о одговарајућем 
образовању (оверен препис (копију) дипломе о 
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завршеном образовању), уверење о неосуђива-
ности - извод из казнене евиденције, прибавља 
кандидат у Министарству унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе (не старије од 6 
месеци, оригинал или оверена копија), уверење 
о држављанству (оверена копија или оригинал, 
да није старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија, 
да није старије од 6 месеци). Доказ о знању 
српског језика достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на срп-
ском језику. Оверена фотокопија јесте фото-
копија оригиналног документа која се оверава 
код јавног бележника. Изузетно, у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити ове-
рени у основним судовима, судским јединица-
ма, пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као повереним 
пословима. Лице које достави неоверене копије 
сматраће се да је доставило непотпуну доку-
ментацију. Благовременом пријавом сматраће 
се она пријава која је предата у року утврђе-
ном конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се 
она пријава која у прилогу садржи документа 
којим кандидат доказује да испуњава услове 
означене у конкурсу. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће разматрати. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су приложе-
ни сви потребни докази који испуњавају услове 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, о чему ће кан-
дидати бити обавештени на контакт телефоне 
које су навели у пријавама. Подаци који се при-
купљају биће искоришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку, у скла-
ду са Законом о заштити података о личности 
(„Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Доказ о здравстве-
ној способности доставља кандидат који буде 
изабран, непосредно пре закључивања уговора 
о раду. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве се неће узимати у обзир. Документа 
се по окончању конкурса не враћају кандида-
тима. Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ 
„Радивој Поповић”, 11080 Земун, Призренска 37, 
са назнаком „За конкурс за радно место: меди-
цинска сестра у посебним условима”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЗВЕЗДАРА”

11050 Београд, Суботичка 2
тел./факс: 011/2421-920 

e-mail: puzvezdara1@gmail.com

Васпитач
11 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специја-
листичке 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 у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; дозвола за рад (лицен-
ца) /обавеза полагања испита за лиценцу.

Васпитач
59 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама првог 
степена (основне струковне студије, основне ака-
демске студије или специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године, или 
више образовање; дозвола за рад (лиценца) / 
обавеза полагања испита за лиценцу.

Медицинска сестра - васпитач
29 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање: медицинска сес-
тра - васпитач; дозвола за рад (лиценца) / оба-
веза полагања испита за лиценцу.

ОСТАЛО: У радни однос може бити примље-
но лице које поред општих услова прописаних 
Законом о раду, испуњава и посебне услове 
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања: 1) има одго-
варајуће образовање; 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Уз пријавни формулар кандидат треба 
да достави: биографију; диплому; уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рође-
них (документа се подносе у оригиналу или 
овереној копији, не старијој од 6 месеци); уве-
рење МУП-а о неосуђиваности за дела из тач. 
3); доказ да 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 психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом доставља се пре закључења уговора 
раду. Пријаве доставити лично или поштом, са 
назнаком „За конкурс”, на горенаведену адресу, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији НСЗ „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Остале информације могу се добити на број 
телефона: 2421-920, 2421-555.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

11275 Бољевци, Браће Кокар 5
тел. 011/8403-454, тел/факс: 8403-454

e-mail: os_boljevci@yahoo.com

Наставник предметне наставе - 
биологија

са непуним радним временом 50%

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних чланом 24. став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), потребно је да кандидат испуња-
ва и посебне услове прописане чланом 139. и 
140. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020), и то 
да: 1) има одговараjуће образовање прописа-
но чланом 140. став 1. и 2. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања стечено: 
на студиjама другог степена (мастер академске 
студиjе, мастер струковне студиjе, специjалис-
тичке академске студиjе) и то: студиjе другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговараjући предмет, односно групе предмета; 
студиjе другог степена из области педагошких 

наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студиjе другог 
степена коjе комбинуjу целине и одговараjуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студиjама у 
траjању од наjмање четири године, по пропи-
сима коjи су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице које је стекло 
образовање на студијама другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета, као и чланом 3. 
став 1. тачка 10) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основноj школи („Сл.гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 
2/2020) и то: професор биологије, дипломи-
рани биолог, дипломирани молекуларни био-
лог и физиолог, професор биологије и хемије, 
дипломирани биолог - смер заштите животне 
средине, дипломирани биолог - еколог, дипло-
мирани 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, дипло-
мирани професор биологије - хемије, мастер, 
дипломирани професор биологије - географије, 
мастер, дипломирани молекуларни биолог - 
мастер, дипломирани биолог заштите живот-
не средине, мастер биолог, мастер професор 
биологије, мастер професор биологије и гео-
графије, мастер професор биологије и хемије; 
мастер професор предметне наставе. Лица која 
су стекла академско звање мастер морају имати 
претходно завршене основне академске студије 
биологије; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; 3) ниjе 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за коjе jе изречена безусловна казна 
затвора у траjању од наjмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаjа и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкциjу, и за коjе ниjе, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике 
Србиjе; 5) зна српски језик. Докази о испуње-
ности услова из тач. 1), 3), 4) и 5) подносе се 
уз приjаву на конкурс, а из тачке 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи. Уз пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице, потреб-
но је да кандидат достави следећу документа-
цију: кратку биографију (CV); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал или оверену фотокопију 
уверења да није осуђиван не старије од 6 месе-
ци; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству РС не старије од 6 месеци; 
оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, издатог на прописа-
ном обрасцу са холограмом. За лица која нису 
стекла образовање на српском језику - доказ о 
положеном испиту из српског језика са методи-
ком, по програму одговарајуће високошколске 
установе. Доказ о здравственој способности 
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за рад са ученицима (уверење о здравственом 
стању) прилаже изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Пријава на конкурс мора 
садржати актуелни број телефона и тачну адре-
су пребивалишта кандидата. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле, која утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од 
8 дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима 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 објављи-
вања конкурса лично у секретаријат школе или 
на адресу: Основна школа „Бранко Радичевић” 
11275 Бољевци, Браће Кокар 5, са назнаком 
„За конкурс - наставник предметне наставе-би-
ологија”. Ближа обавештења о конкурсу могу 
се добити на телефон: 011/8403-454 или мејл 
школе os_boljevci@yahoo.com. Подаци, који се 
прикупљају биће искоришћени само у сврху 
обраде података у конкурсном поступку у скла-
ду са Законом о заштити података о личности 
(„Сл. гласник РС”, бр. 87/2018).

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

Оглас објављен у публикацији „Послови” број 
888 од 01.07.2020. године, за радно место: јед-
ног сарадника у звању асистента на одређено 
време од 3 године са пуним радним временом 
за ужу научну област Математика, исправља 
се у делу УСЛОВИ, тако што уместо: завршен 
машински факултет, VII/1 степен стручне спре-
ме, и други услови утврђени чланом 84 Зако-
на о високом образовању и чланом 135. Ста-
тута Машинског факултета, треба да гласи: 
завршен математички факултет, VII/1 степен 
стручне спреме, и други услови утврђени чла-
ном 84. Закона о високом образовању и чла-
ном 135. Статута Машинског факултета. Уз 
пријаву на конкурс доставити у писаној фор-
ми: биографију, оверене копије диплома сте-
чених у земљи или решења о признавању стра-
них високошколских исправа о одговарајућој 
стручној спреми, уверење о држављанству, 
списак радова и сепарате објављених радова 
и потписану Изјаву о изворности (преузети са 
сајта Машинског факултета, линк: http://www.
mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/
izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.doc). Биографију 
и списак радова доставити и у електронском 
запису. Пријаве доставити на адресу: Машин-
ски факултет, Краљице Марије 16, 11120 Бео-
град 35, соба 121, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурсa.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Ванредни професор за ужу научну 
област Биомедицинска техника

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Рачунарска техника и 

информатика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019 
и 6/2020 - др. закон), подзаконским актима, 
условима предвиђеним општим актима Универ-
зитета у Београду и општим актима Факултета.

Асистент за ужу научну област 
Примењена математика

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019 
и 6/2020 - др. закон), подзаконским актима, 
условима предвиђеним општим актима Универ-
зитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Предмети уже научне области 
за које се тражи просечна оцена: Анализа 1А, 
Анализа 1Б, Линеарна алгебра А, Линеарна 
алгебра Б, Вероватноћа и статистика А и Веро-
ватноћа и статистика Б.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова конкурса (биографија, 
списак научних радова и радови у електронској 
форми на CD-у, копија дипломе односно уве-
рења које важи до издавања дипломе са спис-
ком положених испита у току студија и уверење 
о држављанству) доставити у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса Архиви Факул-
тета, Булевар краља Александра 73. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

ОШ „СТЕВАН СРЕМАЦ”
11272 Добановци, Маршала Тита 6

тел. 011/8465-645

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних чланом 24. Закона 
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
потребно је да кандидат испуњава и посебне 
услове прописане чланом 139. и 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019 и 6/2020) и то да: 1) има одго-
варајуће образовање прописано чланом 140. 
став 1. и 2. Закона о основама система образо-
вања и васпитања стечено: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице које је стекло образо-

вање на студијама другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета као и: за 
наставника разредне наставе чланом 2. став 
1. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020) и 
то: наставу и друге облике образовно-васпт-
ног рада у разредној настави може да изводи: 
професор разредне наставе, професор педаго-
гије са претходно завршеном педагошком ака-
демијом или учитељском школом, професор 
разредне наставе и енглеског језика за основну 
школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - 
мастер, професор разредне наставе и ликовне 
културе за основну школу; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик. Докази 
о испуњености услова из тач. 1), 3), 4) и 5) 
подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду.

Стручни сарадник психолог
са непуним радним временом од 50%

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 - одлу-
ка УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тума-
чење), потребно је да кандидат испуњава и 
посебне услове прописане чланом 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то да: 1) има 
одговарајуће образовање прописано чланом 
140. став 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања стечено: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; - на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице које је стекло 
образовање на студијама другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета, као и: - односно 

Национална служба
за запошљавање
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Наука и образовање

за стручног сарадника психолога чланом 6. 
став 1. тачка 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, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 
2/2020) и то: професор психологије, дипломи-
рани психолог, општи смер или смер школске 
психологије, дипломирани школски психолог - 
педагог, дипломирани школско-клинички пси-
холог, дипломирани психолог, мастер психолог, 
дипломирани психолог - мастер. Лица која су 
стекла академско звање мастер, односно дипло-
мирани - мастер треба да поседују најмање 30 
ЕСПБ из развојно-педагошких предмета. 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик. Докази о испуњености услова из тач. 1), 
3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а 
из тачке 2) прибавља се пре закључења угово-
ра о раду.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају шко-
ли. Уз пријавни формулар са званичне интернет 
странице, потребно је да кандидат достави сле-
дећу документацију: кратку биографију (CV); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; оригинал или 
оверену фотокопију уверења да није осуђиван 
не старије од 6 месеци; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству РС не ста-
рије од 6 месеци; оригинал или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених, изда-
тог на прописаном обрасцу са холограмом. За 
лица која нису стекла образовање на српском 
језику - доказ о положеном испиту из српског 
језика са методиком, по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ о здравственој 
способности за рад са ученицима (лекарско уве-
рење) прилаже изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Пријава на конкурс мора 
садржати актуелни број телефона и тачну адре-
су пребивалишта кандидата. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле и која утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана се упућују на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе и доноси решење о избору кандидата у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни 
формулар са конкурсом траженим документи-
ма и доказима о испуњавању услова, доста-
вити у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса лично у секретаријат школе или на 

горе наведену адресу са назнаком „За конкурс 
- наставник разредне наставе и стручни сарад-
ник психолог”. Ближа обавештења о конкурсу 
могу се добити од секретара школе на телефон: 
011/8465-645. Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени само у сврху обраде података 
у конкурсном поступку у складу са Законом о 
заштити података о личности („Сл. гласник РС”, 
бр. 87/2018).

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ПТТ ШКОЛА
11000 Београд, Здравка Челара 16

тел. 011/3290-861

Наставник практичне наставе у 
подручју рада Електротехника

са 92% радног времена

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кан-
дидати 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 степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у струч-
ним 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, физич-
ку 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да имају држављан-
ство Републике Србије; да знају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кан-
дидати 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 сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 10/19, 6/2020) и Правилника о 
организацији и систематизацији послова и рад-
них задатака у Средњој техничкој ПТТ школи 
- 4. степен стручне спреме - електротехничар 
информационих технологија, администратор 
рачунарских мрежа, електротехничар рачу-
нара; 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да имају држављан-

ство Републике Србије; да знају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: попуњен 
и одштампан пријавни формулар на званичној 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, доказ из 
казнене евиденције МУП-а (оригинал или ове-
рена фотокопија, да није старије од 6 месеци) 
да лице није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; оверену фотоко-
пију 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 иза-
брани 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 обра-
зовања 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 запошља-
вања. Пријаве доставити лично, сваким радним 
даном од 11.00 часова до 13.00 часова или сла-
ти на наведену адресу. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања огласа. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВАСА ПЕЛАГИЋ” 
11210 Београд - Котеж, Милана Зечара 2

тел. 011/2712-982 

Наставник француског језика
на одређено време

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

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: одштампан и читко попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете нау-
ке и технолошког развоја; оригинал или овере-
ну копију дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању; уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела утврђена у чл. 139. ст.1.  
тач. 3. Закона о основама система образовања 
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и васпитања (издато у МУП-у); уверење о 
држављанству Републике Србије; извод из мати-
чне књиге рођених; доказ о познавању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику); кратку 
биографију. Доказ који се односи на психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом подноси се приликом пријема у рад-
ни однос. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве се под-
носе поштом или лично у Секретаријату школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

11000 Београд, Јове Илића 165

Редовни професор за ужу научну 
област Политиколошко-социолошке 

студије

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII сте-
пен стручне спреме, односно докторат наука 
из уже научне области за коју се бирају, као 
и да испуњавају услове предвиђене Законом о 
високом образовању („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20 
- др. закон), Статутом Универзитета у Београду 
и Факултета политичких наука за избор у звање 
редовног професора и Правилником о мини-
малним условима за стицање звања наставни-
ка на Универзитету у Београду („Гласник Уни-
верзитета у Београду”, бр. 192 од 01.07.2016. 
године, 195 од 22.09.2016. године, бр. 197 од 
20.03.2017. године, бр. 199 од 16.10.2017. и бр. 
203 од 21.05.2018. године). Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова (биографија, 
оверен препис диплома и додатака диплома/
уверења о положеним испитима свих нивоа 
студија, очитана/копија личне карте кандидата, 
списак научних и стручних радова, објављене 
радове и друге доказе у складу са напред наве-
деним актима), доставити на адресу Факултета 
политичких наука, Београд, Јове Илића 165, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Уз пријаву са доказима кандидат доставља и 
својеручно потписану изјаву о изворности која 
је у електронском облику доступна на линку: 
www.fpn.bg.ac.rs/5010. Неблаговремено дос-
тављене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

БОР

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”

19250 Доњи Милановац, Стевана Мокрањца 14
тел. 030/590-142

Оглас објављен 03.06.2020. године у публика-
цији „Послови”, поништава се за радно место 
шеф рачуноводства.

ОШ „МИЛАДИН БУЧАНОВИЋ”
19256 Јасиково, Влаоле бб

тел. 030/576-001, 065/3583744

Наставник математике
са 88,88% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање, према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи и Закону о основама система 
образовања и васпитања; има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; има држављан-
ство Републике Србије; зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс доставити: пријавни формулар, који 
се преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, диплому 
о поседовању одговарајућег образовања, према 
Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019 и 2/2020) и одредбама Закона 
о основама система образовања и васпитања); 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 
шест месеци), доказ о неосуђиваности (уверење 
из казнене евиденције МУП-а да лице нема осуда), 
као и доказ о познавању српског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику). Доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Конкурсна комисија школе 
доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат треба да приложи сву потребну документа-
цију и достави школи лично или на адресу: ОШ 
„Миладин Бучановић”, Влаоле бб, 19256 Јасиково. 
Додатне информације о конкурсу могу се добити 
путем телефона: 030/576-001 или 065/3583-744, 
од секретара школе.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА 

„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
19300 Неготин, Интернационалних бригада 57

тел. 019/542-735

Оглас објављен 01.07.2020. године у публика-
цији „Послови” број 888, поништава се за радно 

место: наставник предметне наставе (физичко 
васпитање), са 50% радног ангажовања.

НЕГОТИНСКА ГИМНАЗИЈА
19300 Неготин 

Хајдук Вељкова 3
тел. 019/541-974, 019/544-560

Наставник физике
са 50% радног времена,  

на одређено време  
ради замене одсутног запосленог  

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове за пријем у радни однос прописане чл. 
139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
6/2020) и то да: имају одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник РС”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 
13/2018 и 7/2019); да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита; за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републи-
ке Србије; да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни 
да поднесу следећа документа: одштампан 
и читко попуњен пријавни формулар (нала-
зи се на сајту Министарства просвете); CV 
са кратком радном биографијом; диплому о 
стеченом образовању или уверење о дипло-
мирању (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење надлежне полицијске управе о нео-
суђиваности и непостојању дискриминаторног 
понашања; извод из матичне књиге рођених 
- нови образац (оригинал или оверену фотоко-
пију); уверење о држављанству не старије од 
6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 
доказ о познавању српског језика(осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику). Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења угвора о раду. У току трајања 
поступка одлучивања о избору кандидата, 
Конкурсна комиисија врши ужи избор канди-
дата, који се у року од 8 дана од дана истека 
рока за подношење пријава, упућују на прет-
ходну проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима коју врши Нацио-
нална служба запошљавања, о чему ће канди-
дати бити благовремено обавештени. Пријаве 
са доказима о испуњености услова конкурса 
могу се поднети лично или поштом на адре-
су: Неготинска гимназија, Хајдук Вељкова 3, 
19300 Неготин, са назнаком „Пријава за кон-
курс”. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве Комисија неће разматра-
ти. Ближа обавештења могу се добити на теле-
фон: 019/544-560.

Посао се не чека, посао се тражи
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ЧАЧАК

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СРЕТЕН ЛАЗАРЕВИЋ”
32252 Прилике, Прилике бб
тел. 032/5462-106, 5642-181

Професор музичке културе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл 24 Закона о раду, канди-
дат треба да испуњава услове из чл. 139 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („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 академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, б) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; г) има 
држављанство Републике Србије; д) зна језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. 

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Уз пријавни формулар 
потребно је доставити школи: 1) биографске 
податке, односно биографију са адресом и 
контакт телефоном - CV; 2) оверену фотоко-
пију дипломе одговарајућег степена и врсте 
стручне спреме (не старије од 6 месеци); кан-
дидат који има високо образовање стечено 
на студијама другог степена доставља овере-
ну копију дипломе другог степена и оверену 
копију дипломе основних академских студија; 
3) лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (подноси се пре закључења уговора 
о раду); 4) уверење из суда да против канди-
дата није покренут кривични поступак: доне-
та наредба о спровођењу истраге; покренута 
оптужница 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 рође-
них издат на прописаном обрасцу са хологро-

мом (оригинал или оверена фотокопија да није 
старија од 6 месеци); 8) доказ да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику). Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријавни формулар и конкурсом тражене дока-
зе о испуњавању услова доставити у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса, на горе 
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс за 
_______”. Неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање приликом одлучивања о избо-
ру кандидата конкурса.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА  
У ЧАЧКУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Сарадник у звање асистента  
за ужу научну област  

Урбани дизајн
на одређено време од три године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер архитектуре, 
студент докторских студија у одговарајућој 
научној области, који је сваки од претходних 
степена студија завршио са просечном оценом 
најмање 8 и који показује смисао за наставни 
рад. Поред наведених услова кандидати тре-
ба да испуњавају услове прописане Законом 
о високом образовању и Статутом Факултета 
техничких наука у Чачку. Пријава на конкурс 
садржи: име и презиме кандидата, датум и 
место рођења, адресу становања и број теле-
фона, податке о образовању, податке о рад-
ном искуству и друго. Уз пријаву доставити: 
биографију са подацима о досадашњем раду, 
оверену фотокопију дипломе о одговарајућој 
стручној спреми, као и оверене фотокопије 
диплома о претходно завршеним степенима 
студија, списак научних и стручних радова као 
и саме радове, доказ надлежног органа о нео-
суђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 
- др. закон). Пријаву са доказима о испуња-
вању услова конкурса доставити на адресу: 
Факултет техничких наука у Чачку, Светог 
Саве 65, 32000 Чачак. Конкурс остаје отворен 
15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови” и на интернет страници Факултета 
техничких наука у Чачку. Непотпуне и небла-
говремено достављене пријаве неће се раз-
матрати. Фотокопије поднетих докумената уз 
пријаву на конкурс се не враћају.

ЈАГОДИНА

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
35250 Параћин, Књаза Милоша 2

тел. 035/563-054

Наставник српског језика
за рад у матичној школи у Параћину и 
издвојеном одељењу у Доњем Видову

Библиотекар

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа прописаних чланом 
24 став 1 Закона о раду („Службени гласник 
РС” бр. 24/2002, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014 и 13/2017 - Одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 - аутентично тумачење), треба да 
испуњава услове предвиђене чланом 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 

27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то: 
да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 ст. 1. и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС, број 88/2017, 27/2018. др. закони, 10/2019 
и 6/2020), и то: 1) да је стекао високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области 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 нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; лице из 
тачке 1) подтачка (2) одељка „Услови” мора 
да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајуће предмете, односно групу предмета; да 
има степен и врсту образовања у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни пре-
глед”, 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 спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Репу-
блике 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), 2. кратку биографију, 3. диплому о 
стеченом одговарајућем образовању или уве-
рење о стеченом одговарајућем образовању 
(ако диплома није уручена и не старије од 6 
месеци), 4. уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци), 5. извод из матичне књи-
ге рођених, 6. уверење о неосуђиваности (не 
старије од 6 месеци издато од надлежне поли-
цијске управе са изводом из казнене евиден-
ције), 7. лекарско уверење (прилаже кандидат 
који буде изабран по конкурсу, пре закључења 
уговора о раду), 8. доказ о знању српског јези-
ка (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику). Сва документа се 
прилажу у оригиналу или као оверене фото-
копије. Конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих 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. Прија-
ве на конкурс доставити лично или поштом, у 
затвореној коверти, са назнаком „За конкурсну 
комисију”, на адресу: ОШ „Радоје Домановић”, 
35250 Параћин, Књаза Милоша 2.
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Наука и образовање

Чистачица
за рад у матичној школи

4 извршиоца

Чистачица
за рад у издвојеном одељењу у Стрижи

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа прописаних чланом 
24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” 
бр. 24/2002, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 
и 13/2017 - Одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - 
аутентично тумачење) треба да испуњава усло-
ве предвиђене чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018- др. закон, 
10/2019 и 6/2020), и то: да има одговарајуће 
образовање - основно образовање; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик. Кандидати су дужни да приложе 
следећу документацију: 1. попуњен и одштам-
пан пријавни формулар (налази се на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја), 2. кратку био-
графију, 3. сведочанство о завршеној основној 
школи, 4. уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), 5. извод из матичне књиге рође-
них, 6. уверење о неосуђиваности (не старије 
од 6 месеци издато од надлежне полицијске 
управе са изводом из казнене евиденције), 7. 
лекарско уверење (прилаже кандидат који буде 
изабран по конкурсу, пре закључења уговора 
о раду), 8. доказ о знању српског језика (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику). Сва документа се прилажу у 
оригиналу или као оверене фотокопије. Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор у року од 8 дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве на кон-
курс доставити лично или поштом, у затворе-
ној коверти, са назнаком: „За конкурсну коми-
сију” на адресу: ОШ „Радоје Домановић”, Књаза 
Милоша 2, 35250 Параћин, тел. 035/563-054.

ОШ „РАДА МИЉКОВИЋ” 
35000 Јагодина, Кнеза Лазара бб

Поновљен оглас

Наставник немачког језика

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема про-
писана Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС” бр. 11/2012 и 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2019) за 
тражено радно место, односно да има одго-
варајуће образовање у складу са чланом 135 
ст. 2, чл. 139 и 140 Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” број 88/17, 27/18, 10/19, 6/20), лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Изузетно, 
наставник и васпитач јесте и лице са стече-
ним одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. Наставник немачког јези-
ка професор, односно дипломирани филолог за 
немачки језик и књижевност, мастер филолог 
(студијски програм или главни предмет/про-
фил немачки језик), мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм или главни 
предмет/профил немачки језик), мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм 
Језик, књижевност и култура), мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет). Кандидат, 
поред одговарајућег образовања, мора да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да је држављанин 
Републике Србије, као и да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Уколико кандидат није 
стекао образовање на српском језику у обавези 
је да достави потврду одговарајуће образовне 
установе да је положио испит из српског јези-
ка. Уз пријаву на конкурс, кандидат је у оба-
вези да достави: оверену фотокопију дипломе 
или уверења о стеченој стручној спреми, да је 
кандидат држављанин Републике Србије, при-
ложити уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци, да је кандидат пунолетан, прило-
жити оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; да кандидат поседује психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима - на проверу психофизичких спо-
собности школа упућује кандидате који су ушли 
у ужи избор у надлежну Националну службу за 
запошљавање, оверене копије не смеју бити 
старије од 6 месеци. Лекарско уверење којим 
се потврђује здравствена способност, кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду. Уве-
рење - доказ да лице није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 

примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, прибавља кандидат из извода из казне-
не евиденције код Министарства унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе. Радну 
биографију, осим за лица која први пут засни-
вају радни однос - пожељно доставити. Канди-
дат 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 поуњеним пријавним формуларом 
доставља школи. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
35210 Свилајнац, Алеја Зорана Ђинђића 6

Наставник француског језика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: стручна спрема према чл. 3. тачка 3. 
подтачка 5) Правилника и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012 и 11/2019).

Стручни сарадник - школски 
психолог

УСЛОВИ: стручна спрема према чл. 6 тачка 2. 
Правилника о врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласнник”, бр. 11/2012, 
11/2019.

Помоћни радник чистачица

УСЛОВИ: стручна спрема: основно образовање.

ОСТАЛО: Поред одговарајуће стручне спреме, 
сваки кандидат мора да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (доказ о испуњавању овог усло-
ва кандидати не достављају уз пријаву на 
конкурс већ се он прибавља пре закључења 
уговора о раду), да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију и за које није у складу са законом 
утврђено дискриминторно понашање. да има 
држављанство Републике Србије, да зна српски 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад - посебан доказ о испуњавању овог усло-
ва достављају кандидти који тражену стручну 
спрему нису стекли на српском језику. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет адреси Министарства који у оставље-
ном року доставља на горенаведену адресу са 
следећим доказима о испуњавању тражених 
услова: 1. оверена фотокопија или оверен пре-
пис исправе (дипломе, уверења или сведочан-
ства) о стручној спреми, 2. уверење или други 
писмени доказ од Министарства унутрашњих 
послова да није осуђиван за кривична дела 
из тачке 3 чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018, др. закон. 10/2019 и 6/2020), 
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3. оригинал уверење о држављанству, не ста-
рије од шест месеци. Непотпуна и неблаговре-
мено достављена документација неће се узима-
ти у обзир приликом доношења одлуке о избору 
кандидата.

ПОНОВЉЕН ОГЛАС
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

35273 Бунар бб 
тел. 035/827-1215

Стручни сарадник  
- библиотекар

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
следеће услове: 1) да има одговарајуће образо-
вање, у складу са чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/19 и 6/20) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник” бр.11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/19 и 2/20); 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом, 
достављају установи. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: 1) диплому о 
стеченом одговарајућем образовању за рад-
но место стручни сарадник - библиотекар, 2) 
извод из матичне књиге рођених, 3) уверење о 
држављанству Републике Србије, 4) уверење о 
неосуђиваности и непостојању дискриминатор-
ног понашања, издато од стране МУП Србије, 
5) доказ о знању српског језика достављају 
кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику, 6) радну биографију 
(осим за лица која први пут заснивају радни 
однос) - пожељно. Лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима доставља изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Докази 
о испуњености услова достављају се у ориги-
налу или овереној фотокопији. Оригинали уве-
рења не смеју бити старији од шест месеци. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у 
року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Рок за подношење пријава на конкурс је осам 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати. Пријаве слати на адресу: ОШ „Бранко 
Радичевић”, 35273 Бунар бб, са назнаком „За 
конкурс” или предати лично. 

Наставник предметне наставе, 
предмет музичка култура

за рад у матичној школи у Бунару 
и издвојеном одељењу школе у 

Драгоцвету, са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
следеће услове: 1) да има одговарајуће образо-
вање, у складу са чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/19 и 6/20) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/19 и 2/20), 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају установи. Уз пријаву на конкурс канди-
дати треба да приложе: 1) диплому о стеченом 
одговарајућем образовању, 2) извод из матич-
не књиге рођених, 3) уверење о држављанству 
Републике Србије, 4) уверење о неосуђива-
ности и непостојању дискриминаторног пона-
шања, издато од стране МУП Србије, 5) доказ 
о знању српског језика достављају кандида-
ти који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику, 6) радну биографију (осим 
за лица која први пут заснивају радни однос) 
- пожељно. Лекарско уверење да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Докази о испуње-
ности услова достављају се у оригиналу или 
овереној фотокопији. Оригинали уверења не 
смеју бити старији од шест месеци.

ОСТАЛО: Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Рок за подношење пријава на кон-
курс је осам дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Пријаве слати на адресу: ОШ 
„Бранко Радичевић”, 35273 Бунар бб, са назна-
ком „За конкурс” или предати лично. 

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
35226 Кушиљево, Кађорђева 3
e-mail: oskaradjordje@gmail.com

тел. 035/8331-014

Секретар школе
са 50% од пуног радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа из члана 24. став 
1. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 

24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, ОУС, 
113/17, и 95/2018. аут. тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене одред-
бама члана 139. и 140. став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, и др. закон 
10/2019, 27/2018 и др. закон и 6/2020). Кан-
дидати уз пријаву и кратку радну биографију 
треба да доставе и следећа документа ориги-
нал или оверену фотокопију исправе (дипломе 
или увеења) о стеченом одговарајућем високом 
образовању из области правних наука, извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију), уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену фото-
копију, не старије од 6 месеци), доказ да кан-
дидат није осуђен правноснажном пресудом 
за кривично дело утврђено у чл. 139. став 1. 
тачка 3. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон. 10/2019, 27/2018 
- др. закон и 6/2020), оригинал иии оверену 
фотокопију, не старије од 6 месеци и доказ 
о познавању српског језика и језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад подноси 
кандидт који није стекао диплому на српском 
језику. Лекарско уверење, као доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, кандидат 
који буде изабран доставља пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом и радном 
фиографијом достављају школи на горенаве-
дену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаву и рад-
ну биографију са доказима оспуњености услова 
доставити на адресу школе. Докази о испуњу-
авању услова предвиђених овим огласом, ако 
нису оригинални него фотокопије или преписи, 
морају бити оверену у складу са Законом о ове-
равању потписа, рукописа и преписа („Службе-
ни гласник РС”, бр. 93/2014, 22/2015 и 87/2018). 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
на телефон школе, број: 035/8331-014.

ОШ „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”
35208 Војска 

e-mail: osvojska@gmail.com
тел. 035/815-0806

Наставник предметне наставе - 
српског језика

са 94,44% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа из члана 24. став 
1. Закона о раду („Службени гласник РС”, 
бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, - 
ОУС, 113/17 и 95/2018 аут.тумачење) треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене одред-
бама чл. 139 и 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) и Правилником 
о степену и врсти образовања насавника и 
стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник - Просветни гласник”, број 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/2019 и 2/2020. Кандидати уз пријаву и крат-
ку радну биографију треба да доставе следећа 
документа оригинал или оверену фотокопију 
исправе дипломе или уверења о стеченом одго-
варајућем образовању у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон 10/2019, 27/2018 - др. закон 
и 6/2020 и Правилником о степену и врсти 
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образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник - Про-
светни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/2020), извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопију) Уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену фото-
копију, не старије од 6 месеци). Доказ да кан-
дидат није осуђен правноснажном пресудом за 
кривично дело утврђено у чл. 139. став 1. тач-
ка 3. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 
27/18 - др. закон 10/2019, 27/2018 - др. закон 
и 6/2020 оригинал или оверену фотокопију, 
не старије од 6 месеци и доказ о познавању 
српског језика и језика на којем се остварује 
образовно васпитни рад подноси кандидат који 
није стекао диплому на српском језику. Лекар-
ско уверење као доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, кандидат који буде 
изабран доставља пре закључења уговора о 
раду. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију зјаједно са одштам-
паним пријавним формуларом и кратком био-
графијом достављају школи на горе наведену 
адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаву и кратку радну 
биографију са доказима о испуњености услова 
доставити на адресу школе. Докази о испуња-
вању услова предвиђених овим огласом, ако 
нису оригинали, него фотокопије или преписи, 
морају бити оверени у складу са Законом о ове-
равању потписа, рукописа и преписа („Службе-
ни гласник РС”, бр.93/14, 22/2015 и 87/2018). 
Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе, контакт телефон: 
035/815-0806.

Стручни сарадник  
- библиотекар

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа из члана 24. став 
1. Закона о раду („Службени гласник РС”, 
бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 
ОУС, 113/17, 95/18 - аут. тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене одред-
бама чл. 139. и 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) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник - Просветни гласник”, број 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/2019 и 2/2020). Кандидати уз пријаву и крат-
ку радну биографију треба да доставе и сле-
дећа документа: оригинал или оверену фотоко-
пију исправе (дипломе или уверења о стеченом 
одговарајућем високом образовању у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, „Службени глансик 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 6/2020 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник - Просветни глас-
ник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/2019 и 2/2020), извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверену 
копију), уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од 6 месеци), доказ да кандидат није 
осуђен правноснажном пресудом за кривично 
дело утврђено у чл. 139. став 1. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 

- др. закон. 10/2019, 27/2018 - др. закон и 
6/2020), оригинал или оверену фотокопију, 
не старије од 6 месеци и доказ о познавању 
српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад подноси кандидат који 
није стекао диплому на српском језику. Лекар-
ско уверење, као доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, кандидат који буде 
изабран доставља пре закључења уговора о 
раду. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом и кратком био-
графијом достављају школи на горенаведену 
адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаву и кратку радну 
биографију са доказима о испуњености усло-
ва доставити на горенаведену адресу. Докази 
о испуњавању услова предвиђених овим огла-
сом, ако нису оригинали, него фотокопије или 
преписи, морају бити оверени у складу са Зако-
ном о оверавању потписа, рукописа и преписа 
(„Службени гласник РС”, бр. 93/2014, 22/2015 и 
87/2018). Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе, контакт теле-
фон: 035/815-0806.

Секретар школе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа из члана 24. став 
1. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - ОУС, 
113/17 и 95/2018 - аут. тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене одред-
бама чл. 139 и 140 став 1 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). Канди-
дати уз пријаву и кратку радну биографију тре-
ба да доставе и следећа документа: оригинал 
или оверену фотокопију исправе (дипломе или 
уверења) о стеченом одговарајућем високом 
образовању из области правних наука, извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију), уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену фото-
копију, не старије од 6 месеци). Доказ да кан-
дидат није осуђен правноснажном пресудом за 
кривично дело утврђено у чл. 139. став 1. тач-
ка 3. 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), оригинал или оверену фотокопију, 
не старије од 6 месеци и доказ о познавању 
српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад подноси кандидат који 
није стекао диплому на српском језику. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом и кратком радном биографијом 
достављају школи на горенаведену адресу. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаву и кратку радну биографију 
са доказима о испуњености услова доставити 
на адресу школе. Докази о испуњавању услова 
предвиђених овим огласом, ако нису оргинални 
него фотокопије или преписи, морају бити ове-
рени у складу са Законом о оверавању потписа, 
рукописа и преписа („Службени гласник РС”, бр. 
93/2014, 22/2015 и 87/2018). Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, контакт телефон: 035/815-0806.

Чистачица
са 50% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа из члана 24. став 
1. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, ОУС 
113/17 и 95/2018 - аут. тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене одред-
бама члана 139. Закона о основама система 
обреазовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон 10/2019, 
27/2018, др. закон и 6/2020), као и чл. 38. 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова ОШ „Стеван Синђелић”, Војска дел. 
број 02-831/1 од 11.09.2019. године. Кандида-
ти уз пријаву и кратку радну биографију тре-
ба да доставе и следећа документа: оригинал 
или оверену фотокопију исправе (дипломе, 
уверења или сведочанства) о стручној спреми, 
у складу са чл. 38 Правилника о организацији 
и систематизацији послова ОШ „Стеван Синђе-
лић” Војска, дел. број 02-832 од 11.09.2019 
године може бити примљено лице које поред 
испуњености свих осталих услова за пријем у 
радни однос има основно образовање; извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију); уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену фото-
копију, не старије од 6 месеци); доказ да кан-
дидат није осуђен правноснажном пресудом за 
кривично дело утврђено у чл. 139. став 1. тач-
ка 3. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, др. закон 10/2019, 2782018 - др. закон 
и 6/2020) оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од 6 месеци; доказ о познавању српс-
ког језика и језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад подноси кандидат који није 
стекао диплому на српском језику. Лекарско 
уверење, као доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима кандидат који буде изабран 
доставља пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом и кратком радном биогра-
фијом, достављају школи на горе наведену 
адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаву и кратку радну 
биографију са доказима о испуњености услова 
доставити на горе наведену адресу. Докази о 
испуњавању сулова предвиђених овим огла-
сом, ако нису оригинални, него фотокопије или 
преписи, морају бити оверени у складу са Зако-
ном о оверавању потписа, рукописа и преписа 
(„Службени гласник РС”, бр. 93/2014, 22/2015 и 
87/2018). Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе, контакт теле-
фон: 035/815-0806.

КИКИНДА

ОШ „ТУРЗО ЛАЈОШ”
24400 Сента, Железничка 44

тел. 024/821-038, 822-233

Секретар

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа, прописаних Законом о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС 
и 113/2017), потребно је да кандидат испуња-
ва и посебне услове прописане члановима 139 
и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
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27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон и 6/2020), Правилника о организацији 
и систематизацији послова у основној шко-
ли „Турзо Лајош” у Сенти (број: 28-4/2019 од 
дана 20.09.2019. године) и то да кандидат, у 
складу са чланом 139 Закона: 1) има одгова-
рајуће 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи о испуњености услова из тачака 1), 3)-5) 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
тачке 2) се прибавља пре закључења уговора о 
раду. У радни однос на радно место секретара 
установе може да буде примљено лице које има 
одговарајуће образовање у смислу члана 19 
став 3 Правилника о организацији и системати-
зацији послова у основној школи „Турзо Лајош” 
у Сенти и то: високо образовање: 1) на сту-
дијама другог степена у области правних наука 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), 2) 
на основним студијама у области правних наука 
у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Рок за пријављи-
вање кандидата је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Рок за пријављивање кандидата је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да поднесе: уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија), извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија), оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, доказ 
о неосуђиваности за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона, доказ о знању српс-
ког језика и језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на тим језицима), 
кратку биографију и одштампан пријавни фор-
мулар за пријем у радни однос који је доступан 
на званичној интернет старници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. 

ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Благовременом пријавом 
на конкурс сматра се пријава која је непосред-
но предата школи пре истека рока утврђеног 
у конкурсу или је пре истека тог рока преда-
та пошти у облику препоручене пошиљке. Ако 
последњи дан рока пада у недељу или на дан 
државног празника, рок истиче првог наред-
ног радног дана. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи све прилоге који се захте-
вају у конкурсу. Пријаве се достављају непо-
средно секретаријату школе или поштом на 
адресу: Топартска 20, Сента, са назнаком „За 
конкурс”. Информације се могу добити у секре-
таријату на телефон: 024/821-038. 

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа, прописаних Законом о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлу-
ка УС и 113/2017), потребно је да кандидат 

испуњава и посебне услове прописане чла-
новима 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон и 6/2020) и чланом 20 став 
3 Правилника о организацији и систематиза-
цији послова у основној школи „Турзо Лајош” 
у Сенти (број: 28-4/2019 од дана 20.09.2019. 
године) и то да кандидат, у складу са чланом 
139 Закона: 1) има одговарајуће образовање; 
2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из тачака 
1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачке 2) овог члана се прибавља 
пре закључења уговора о раду. У радни однос 
на радно место дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове може 
да буде примљено лице које има одговарајуће 
образовање у смислу члана 20 став 3 Паравил-
ника о организацији и систематизацији посло-
ва у основној школи „Турзо Лајош” у Сенти и 
то најмање: високо образовање: на основним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање кандидата је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да поднесе: уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија), извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија), оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, доказ 
о неосуђиваности за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона, доказ о знању српс-
ког језика и језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су одго-
воарајуће образовање стекли на тим језицима), 
кратку биографију и одштампан пријавни фор-
мулар за пријем у радни однос који је доступан 
на званичној интернет старници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Благовременом пријавом на конкурс 
сматра се пријава која је непосредно предата 
школи пре истека рока утврђеног у конкур-
су или је пре истека тог рока предата пошти 
у облику препоручене пошиљке. Ако последњи 
дан рока пада у недељу или на дан државног 
празника, рок истиче првог наредног радног 
дана. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи све прилоге који се захтевају у конкур-
су. Пријаве се достављају непосредно секрета-
ријату школе или поштом на адресу: Топартска 
20 Сента, са назнаком „За конкурс”. Информа-
ције се могу добити у секретаријату на теле-
фон: 024/821-038. 

Наставник енглеског језика
са 83,33% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа, прописаних Законом о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 

54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС 
и 113/2017), потребно је да кандидат испуња-
ва и посебне услове прописане члановима 139 
и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон и 6/2020), чланом 3 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18 и 11/19 - даље Закон) и Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
у основној школи „Турзо Лајош” у Сенти (број: 
28-4/2019 од дана 20.09.2019. године) и то да 
кандидат, у складу са чланом 139 Закона: 1) 
има одговарајуће образовање; 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености усло-
ва из тачке 1), 3)-5) саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из тачке 2) се прибавља 
пре закључења уговора о раду. У радни однос 
у установи може да буде примљено лице које 
је стекао одговарајуће високо образовање у 
смислу члана 140 Закона и са чланом 14 став 
2 Паравилника о организацији и систематиза-
цији послова у основној школи „Турзо Лајош” 
у Сенти и то: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
и то: 1.1. студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; 1.2. студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Лице из тачке 1 подтачка 
1.2 мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и 
лице са стеченим одговарајућим високим обра-
зовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање кандидата 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да подне-
се: уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија), извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија), оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, оверену фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу односно струч-
ном испиту уколико је поседује, доказ о неос-
уђиваности за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3 Закона, доказ о знању српског језика 
и језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговоарајуће 
образовање стекли на тим језицима), кратку 
биографију и одштампан пријавни формулар за 
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пријем у радни однос који је доступан на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. Благовременом пријавом на конкурс сматра 
се пријава која је непосредно предата школи 
пре истека рока утврђеног у конкурсу или је 
пре истека тог рока предата пошти у облику 
препоручене пошиљке. Ако последњи дан рока 
пада у недељу или на дан државног празника, 
рок истиче првог наредног радног дана. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи све прилоге који се захтевају у конкурсу. 
Пријаве се достављају непосредно секретарија-
ту школе или поштом на адресу: Топартска 20 
Сента, са назнаком „За конкурс”. Информације 
се могу добити у секретаријату на телефон: 
024/821-038. 

Наставник српског језика

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа, прописаних Законом о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС 
и 113/2017), потребно је да кандидат испуња-
ва и посебне услове прописане члановима 139 
и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон и 6/2020), чланом 3 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18 и 11/19 - даље Закон) и Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
у основној школи „Турзо Лајош” у Сенти (број: 
28-4/2019 од дана 20.09.2019. године) и то да 
кандидат, у складу са чланом 139 Закона: 1) 
има одговарајуће образовање; 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености усло-
ва из тачака 1), 3)-5) саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из тачке 2) се прибавља 
пре закључења уговора о раду. У радни однос 
у установи може да буде примљено лице које је 
стекао одговарајуће високо образовање у смис-
лу члана 140 Закона и члана 14 став 2 Паравил-
ника о организацији и систематизацији послова 
у основној школи „Турзо Лајош” у Сенти и то: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: 1.1. студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; 1.2. студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из тачке 1 подтачка 1.2 мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 

групу предмета. Изузетно, наставник и васпи-
тач јесте и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образо-
вањем.

УСЛОВИ: Рок за пријављивање кандидата је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да поднесе: уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија), оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
оверену фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу односно стручном испиту 
уколико је поседује, доказ о неосуђиваности 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона, доказ о знању српског језика и јзика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговоарајуће образовање 
стекли на тим језицима), кратку биографију и 
одштампан пријавни формулар за пријем у рад-
ни однос који је доступан на званичној интер-
нет старници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Благовре-
меном пријавом на конкурс сматра се пријава 
која је непосредно предата школи пре истека 
рока утврђеног у конкурсу или је пре исте-
ка тог рока предата пошти у облику препору-
чене пошиљке. Ако последњи дан рока пада 
у недељу или на дан државног празника, рок 
истиче првог наредног радног дана. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи све 
прилоге који се захтевају у конкурсу. Пријаве 
се достављају непосредно секретаријату шко-
ле или поштом на адресу: Топартска 20, Сента, 
са назнаком „За конкурс”. Информације се могу 
добити у секретаријату на телефон: 024/821-
038. 

Наставник физике
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа, прописаних Законом о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС 
и 113/2017), потребно је да кандидат испуња-
ва и посебне услове прописане члановима 139 
и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон и 6/2020), чланом 3 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18 и 11/19 - даље Закон) и Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
у основној школи „Турзо Лајош” у Сенти (број: 
28-4/2019 од дана 20.09.2019. године) и то да 
кандидат, у складу са чланом 139 Закона: 1) 
има одговарајуће образовање; 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености усло-

ва из тачака 1), 3)-5) саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из тачке 2) се прибавља 
пре закључења уговора о раду. У радни однос 
у установи може да буде примљено лице које је 
стекао одговарајуће високо образовање у смис-
лу члана 140 Закона и члана 14 став 2 Правил-
ника о организацији и систематизацији послова 
у основној школи „Турзо Лајош” у Сенти и то: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: 1.1. студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; 1.2. студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из тачке 1 подтачка 1.2 мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Изузетно, наставник и васпи-
тач јесте и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образо-
вањем.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање кандидата је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да поднесе: уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија), извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија), оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, оверену 
фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу односно стручном испиту уколико је 
поседује, доказ о неосуђиваности за кривич-
на дела из члана 139 став 1. тачка 3. Закона, 
доказ о знању српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на 
тим језицима), кратку биографију и одштампан 
пријавни формулар за пријем у радни однос 
који је доступан на званичној интернет старни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Благовременом пријавом 
на конкурс сматра се пријава која је непосредно 
предата школи пре истека рока утврђеног у кон-
курсу или је пре истека тог рока предата пошти 
у облику препоручене пошиљке. Ако последњи 
дан рока пада у недељу или на дан државног 
празника, рок истиче првог наредног радног 
дана. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи све прилоге који се захтевају у конкур-
су. Пријаве се достављају непосредно секрета-
ријату школе или поштом на адресу: Топартска 
20, Сента, са назнаком „За конкурс”. Информа-
ције се могу добити у секретаријату на телефон: 
024/821-038.

Наставник мађарског језика 
са 55% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа, прописаних Законом о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС 
и 113/2017), потребно је да кандидат испуња-
ва и посебне услове прописане члановима 139 
и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон и 6/2020), чланом 3 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
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3/17, 13/18 и 11/19 - даље Закон) и Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
у основној школи „Турзо Лајош” у Сенти (број: 
28-4/2019 од дана 20.09.2019. године) и то да 
кандидат, у складу са чланом 139 Закона: 1) 
има одговарајуће образовање; 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из тачака 1), 3)-5) саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачке 2) овог члана се при-
бавља пре закључења уговора о раду. У радни 
однос у установи може да буде примљено лице 
које је стекао одговарајуће високо образовање 
у смислу члана 140 Закона и члана 14 став 2 
Паравилника о организацији и систематизацији 
послова у основној школи „Турзо Лајош” у Сен-
ти и то: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 1.1. 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; 1.2. студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из тачке 1 подтачка 1.2 мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Изузетно, настав-
ник и васпитач јесте и лице са стеченим одго-
варајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање кандидата је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да поднесе: уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија), извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија), оверену фото-
копију дипломе о стеченом образвању, оверену 
фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу односно стручном испиту уколико је 
поседује, доказ о неосуђиваности за кривич-
на дела из члана 139 став 1. тачка 3. Закона, 
доказ о знању српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (осим канди-
дата који су одговоарајуће образовање стекли 
на тим језицима), кратку биографију и одштам-
пан пријавни формулар за пријем у радни 
однос који је доступан на званичној интернет 
старници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Благовременом 
пријавом на конкурс сматра се пријава која је 
непосредно предата школи пре истека рока 
утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока 
предата пошти у облику препоручене пошиљке. 
Ако последњи дан рока пада у недељу или 
на дан државног празника, рок истиче првог 

наредног радног дана. Потпуном пријавом сма-
тра се пријава која садржи све прилоге који се 
захтевају у конкурсу. Пријаве се достављају 
непосредно секретаријату школе или поштом 
на адресу: Топартска 20, Сента, са назнаком „За 
конкурс”. Информације се могу добити у секре-
таријату на телефон: 024/821-038.

Наставник музичке културе 
са 65% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа, прописаних Законом о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС 
и 113/2017), потребно је да кандидат испуња-
ва и посебне услове прописане члановима 139 
и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон и 6/2020), чланом 3 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18 и 11/19 - даље Закон) и Паравилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
у основној школи „Турзо Лајош” у Сенти (број: 
28-4/2019 од дана 20.09.2019. године) и то да 
кандидат, у складу са чланом 139 Закона: 1) 
има одговарајуће образовање; 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености усло-
ва из тачака 1), 3)-5) саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из тачке 2) се прибавља 
пре закључења уговора о раду. У радни однос 
у установи може да буде примљено лице које 
је стекао одговарајуће високо образовање у 
смислу члана 140 Закона и са чланом 14 став 2 
Паравилника о организацији и систематизацији 
послова у основној школи „Турзо Лајош” у Сен-
ти и то: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 1.1. 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; 1.2. студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из тачке 1 подтачка 1.2 мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Изузетно, настав-
ник и васпитач јесте и лице са стеченим одго-
варајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање кандидата је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву 

на конкурс кандидат треба да поднесе: уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија), извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија), оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, оверену 
фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу односно стручном испиту уколико је 
поседује, доказ о неосуђиваности за кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3. Закона, 
доказ о знању српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (осим канди-
дата који су одговоарајуће образовање стекли 
на тим језицима), кратку биографију и одштам-
пан пријавни формулар за пријем у радни однос 
који је доступан на званичној интернет старни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Благовременом пријавом 
на конкрс сматра се пријава која је непосредно 
предата школи пре истека рока утврђеног у кон-
курсу или је пре истека тог рока предата пошти 
у облику прпоручене пошиљке. Ако последњи 
дан рока пада у недељу или на дан државног 
празника, рок истиче првог наредног радног 
дана. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи све прилоге који се захтевају у конкур-
су. Пријаве се достављају непосредно секрета-
ријату школе или поштом на адресу: Топартска 
20, Сента, са назнаком „За конкурс”. Информа-
ције се могу добити у секретаријату на телефон: 
024/821-038. 

ОШ „НОВАК РАДОНИЋ”
24435 Мол, Маршала Тита 82

тел. 024/861-516

Чистачица

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу 
са чл. 47 Правилника о организацији и сите-
матизацији послова у ОШ „Новак Радонић” у 
Молу (лице које има основно образовање), 
као и да испуњавају услове прописане чл. 139 
Закона. Кандидат треба да поднесе: одштам-
пан и попуњен пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, биографију и сле-
деће доказе о испуњености услова: доказ о сте-
ченом образовању (оверена фотокопија дипло-
ме завршене школе); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених; уверење о неосуђи-
ваности, прибављено од надлежног органа 
МУП-а; доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) кандидати дос-
тављају пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса код 
Националне службе за запошљавање у публи-
кацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
са потпуном документацијом о испуњавању 
наведених услова слати поштом на адресу: ОШ 
„Новак Радонић” Мол, Маршала Тита 82, 24435 
Мол. Ближе информације о конкурсу се могу 
добити код секретара ОШ „Новак Радонић” Мол 
и преко телефона 024/861-516.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

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

Оглас објављен 17.06.2020. године, у публика-
цији „Послови”, поништава се за радно место: 
наставник практичне наставе (за део садржаја 
обуке вожње у блоку, за образовне профиле 
возач моторних возила и техничар друмског 
саобраћаја).
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Наука и образовање

ТЕХНИЧКА ШКОЛА АДА
24430 Ада, Моше Пијаде 47

1) Чистачица

2) Чистачица - станар

3) Домар/мајстор одржавања

4) Наставник стручних предмета 
у подручју рада Геодезија и 

грађевинарство
на мађарском језику

5) Стручни сарадник - психолог

6) Наставник предметне наставе - 
немачки језик

на мађарском и српском језику,  
са 77,78% радног времена

7) Наставник предметне наставе - 
физика

на мађарском и српском језику,  
са 80% радног времена

8) Наставник предметне наставе - 
мађарски језик и књижевност
на мађарском наставном језику

9) Наставник практичне наставе  
у подручју рада Машинство  

и обрада метала
на мађарском језику

УСЛОВИ: За сва радна места важе следећи 
општи услови у складу са чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања: 1) 
психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; 2) неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 3) 
држављанство Републике Србије; 4) познавање 
српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (мађарски језик). 

Додатни услови за радна места 1 и 2: чис-
тачица и чистачица - станар - завршена основ-
на школа.

Додатни услови за радно место 3: средње 
образовање у подручју рада Електротехника, 
Машинство и обрада метала или Металургија, 
положен стручни испит за рад са судовима под 
притиском - за послове руковања постројењем 
у котларници на чврсто гориво, односно гасним 
котловима и опремом.

Додатни услови за радна места од 3 до 8: 
одговарајуће високо образовање: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују 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 образо-
вање до 10. септембра 2005. године.

Додатни услови за радно место 9: струч-
на спрема у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада машинство и обрада 
метала („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 
8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019 - испр., 9/2019 
и 2/2020).

ОСТАЛО: Докази о испуњавању услова (не ста-
рији од годину дана од дана пријаве): пријав-
ни формулар са интернет сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, потпи-
сана биографија кандидата, оригинал/овере-
на копија дипломе, фотокопија о положеном 
стручном испиту, односно лиценци (за радна 
места под бројем 3-9). оригинал/оверена копија 
уверења о држављанству, оригинал/овере-
на копија уверења о неосуђиваности, доказ о 
познавању језика на коме се изводи образовно 
васпитни рад (за радна места под бројем 4-9). 
Доказ представља јавна исправа да је кандидат 
стекао средње, више или високо образовање на 
језику на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски и мађарски језик) или је положило 
испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Рок за подношење 
пријаве: 15 дана од дана објављивања огласа 
у часопису Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Лице задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Катарина Ивушић, 
024/853-034, 067/702-6649. Пријаве се подносе 
на адресу школе, лично у затвореној коверти 
или путем поште са повратницом и са назнаком 
„За конкурс”. Конкурс за пријем у радни однос 
спроводи Конкурсна комисија коју ће дирек-
тор именовати посебним решењем. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, код надлежне службе за 
запошљавање. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способност 
за рад са децом и ученицима. 

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица 
Филипа Вишњића бб

тел. 028/425-473, 028/425-475

Катедра за српску књижевност и језик:

Наставник у звање редовног 
професора, за научну област 

Филолошке науке, ужа научна 
област Историја српске 

књижевности

Катедра за психологију:

Наставник у звање ванредног 
професора, за научну област 

Психолошке науке, ужа научна 
област Психологија

на одређено време на 5 година

Наставник у звање доцента, за 
научну област Психолошке науке, 

ужа научна област Психологија
на одређено време на 5 година

Катедра за историју уметности:

Асистент са докторатом, за научну 
област Историјске, археолошке и 

класичне науке, ужа научна област 
Историја уметности

на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати за наставника треба 
да испуњавају и посебне услове предвиђене чла-
ном 74 Закона о високом образовању Републике 
Србије („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 73/2018, 67/2019) и чл. 139, 143 и 
167 Статутa Филозофског факултета, Правилни-
ком о ближим условима за избор у звање настав-
ника Универзитета у Приштини са привременим 
седиштем у Косовској Митровици и Правилни-
ком 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 канди-
дат није правоснажном пресудом осуђиван за 
кривично дело против полне слободе, фалси-
фиковања јавне исправе коју издаје високош-
колска 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 докумен-
тацију 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 телефон: 028/425-473 и 425-475.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЂУРЂЕВАК”

Приштина - Грачаница
Арсенија Чарнојевића бб 

тел. 038/65-504

Васпитач
за рад са децом узраста од три године  

до поласка у школу
12 извршилаца

УСЛОВИ: Поред општих законом предвиђених 
услова, кандидат треба да испуњава и следеће 
посебне услове: 1. да има одговарајуће обра-
зовање и то: образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовaње до 10.септембра 2005. године, или на 
студијама првог степена (основне академске, 
основне струковне, специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем - васпитач; 2. има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; 3. није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије.
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Медицинска сестра - васпитач
за рад са децом узраста до 3 година

3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих законом предвиђених 
услова, кандидат треба да испуњава и следеће 
посебне услове: да има одговарајуће образо-
вање и то: 1. средње образовање у трајању од 
четири године, стечено у складу са чланом 141. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, и чланом 39. Закона о предшколском 
васпитању и образовања медицинска сестра, 
односно, са децом узраста од шест месеци до 
три године средње образовање - медицинска 
сестра-васпитач, а са децом узраста од две до 
три године - лице које има средње образовање 
- медицинска сестра - васпитач, 2. има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; 3. није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне форму-
лар за пријаву на конкурс који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.
rs›wp-content›uploads›2015/08). Пријаве поднете 
без приложеног попуњеног формулара сматраће 
се непотпуним и неће бити узете у разматрање. 
Уз одштампани формулар потребно је прило-
жити: молбу - пријаву са кратком биографијом, 
адресом, контакт телефоном и имејл адресом; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења из казнене евиденције МУП-а не старије 
од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству, не старију од 6 месе-
ци; извод из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверену фотокопију (нови образац са холо-
грамом - трајно важење). Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом (лекарско уверење) доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” НСЗ. Непотпуне, неблаговремене и пријаве 
послате електронским путем неће се разматра-
ти. Докази о испуњености услова предати по 
истеку рока за достављање пријава неће бити 
узети у разматрање. Установа није у обавези да 
враћа конкурсну документацију. Пријаве се под-
носе на адресу установе, Арсенија Чарнојевића 
бб, 38205 Грачаница, са назнаком: „Пријава на 
конкурс за послове васпитача”, „Пријава на кон-
курс за послове медицинска сестра - васпитач”, 
у затвореној коверти. Информације о конкурсу 
могу се добити у предшколској установи и на 
телефон 038/65-504. Решење о избору канди-
дата биће донето у року предвиђеном у чл. 154 
став 7 Закона.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА 

„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
Црквена Водица

Оглас објављен 17.06.2020. године у публика-
цији „Послови” поништава се за радна места: 
наставник математике на одређено време и 
наставник ликовне културе на одређено време, 
за 31,25% од пуног радног времена.

КРАГУЈЕВАЦ

ИЛОШ ОБРЕНОВИЋ”
34300 Аранђеловац, Светогорска 7

тел. 034/702-095

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Услови које треба да испуњавају кан-
дидати за директора школе су прописани чла-
ном 122 став 5, чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - дру-
ги закони, 10/19 и 6/20). За директора школе 
може да буде изабрано лице: које је стекло 
одговарајуће високо образовање за наставника, 
педагога или психолога: 1. на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2. на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 
1) подтачка (2) овог члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Изузетно, наставник 
и васпитач јесте и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем; које има дозволу за рад 
за наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка, обуку и положен испит за директора школе; 
које има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; које има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; које није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да није правоснажно осуђиван за привредни 
преступ у вршењу раније дужности, против кога 
није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога за наведена 
кривична дела; које има држављанство Репу-
блике Србије; које зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Изабрани 
директор који нема положен испит за директо-
ра, дужан је да га положи у року до две године 
од дана ступања на дужност. Изузетно, ако се 
на конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 
овог закона, дужност директора основне шко-
ле може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3. овог закона 
за наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 

обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање десет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова подносе се 
у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса, на адресу: ОШ „Милош Обреновић”, Све-
тогорска 7, 34300 Аранђеловац. Уз пријаву на 
конкурс кандидат подноси: биографске подат-
ке са кратким прегледом кретања у служби и 
предлогом програма рада директора школе за 
време трајања мандата, оверену копију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању, 
оверену копију дозволе за рад наставника, 
односно стручног сарадника; оверену копију 
уверења о положеном испиту за директора 
(пријава која не садржи уверење о положеном 
испиту за директора установе неће се сматра-
ти непотпуном, а изабрани кандидат ће бити 
у обавези да у законском року положи испит 
за директора школе); потврду о радном стажу 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања; уверење из надлежне службе Минис-
тарства унутрашњих послова да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела наведена у условима за избор дирек-
тора (издато након објављивања конкурса); 
уверење основног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога - за наве-
дена кривична дела, издато након објављи-
вања конкурса; уверење привредног суда да 
није правоснажно осуђен за привредни преступ 
у вршењу раније дужности, не старије од 30 
дана; уверење о држављанству Републике 
Србије, не старије од 6 месеци; извод из мати-
чне књиге рођених са холограмом; лекарско 
уверење (не старије од шест месеци) о спо-
собности за рад са децом у васпитно-образов-
ној установи, оригинал или оверена копија; 
извештај просветног саветника као доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (уколико је кандидат имао поје-
диначни стручно-редагошки надзор); уколико 
нема овај извештај, кандидат доставља краћу 
изјаву на околност недостављања извештаја; 
доказ о резутатима стручно-педагошког надзо-
ра школе и оцену спољашњег вредновања дос-
тавља кандидат на конкурсу који је претходно 
обављао дужност директора школе; уколико 
кандидат није стекао одговарајуће образовање 
на српском језику, у обавези је да достави 
доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Пријаве које нису послате на време, непот-
пуне и пријаве без потребних доказа неће се 
узимати у разматрање. Школа нема обавезу 
враћања конкурсне документације.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац 

Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област 
Геометрија

у Институту за математику и 
информатику Факултета,  

на одређено време на пет година

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области 
математичких наука. Остали услови утврђени 
су Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 - други закон, 73/18, 67/19 
и 6/20 - други закон), Статутом Универзитета 
у Крагујевцу, Правилником о ближим условима 
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и поступку за избор у звање наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, 
Правилником о условима за избор наставника 
Факултета и Правилником о систематизацији 
послова и радних задатака Факултета, у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред 
општих услова треба да испуњавају и посебне 
услове прописане законом и наведеним општим 
актима. Уз пријаву неопходно је доставити 
биографију са подацима о досадашњем раду, 
оверену фотокопију дипломе о стеченој одго-
варајућој стручној спреми и списак и сепара-
те објављених радова, односно радова за који 
поседују потврду да су прихваћени за објављи-
вање до момента пријаве на конкурс. Кандида-
ти су такође дужни да уз пријаву на конкурс 
доставе и одговарајуће доказе надлежних 
органа поводом чињенице да нису правоснаж-
ном пресудом осуђени за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања исправе коју 
издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској 
установи. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

СРЕДЊА ШКОЛА
34240 Кнић, Војводе Стевана Книћанина 174

тел. 034/510-149

Домар - мајстор одржавања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да кандидат има средње обра-
зовање машинске или електро струке; да има 
положен стручни испит за рад са судовима под 
притиском за послове руковања постројењем 
у котларници; да има држављанство Републи-
ке Србије; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да зна српски језик. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: 
попуњен пријавни формулар који се налази 
на сајту Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; диплому о стеченом образо-
вању; уверење о положеном стручном испиту 
за рад са судовима под притиском; уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); извод 
из казнене евиденције МУП-а РС (издат после 
објављивања конкурса); уверење из надлежног 
суда да се против кандидата не води кривич-
ни поступак (издато после објављивања кон-
курса); извод из матичне књиге рођених. Сва 
документа прилажу се у оригиналу или ове-
реном препису. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности прибавља канди-
дат који буде изабран, пре закључења о раду. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са траженом документацијом се под-
носе на адресу школе са назнаком: „За конкурс 
- домар/мајстор одржавања“: Средња школа, 
34240 Кнић, Војводе Стевана Книћанина 174.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 064/6454-532, 064/6454-531

Наставник у звање редовни 
професор за ужу научну област 

Српска књижевност

УСЛОВИ: услови за избор наставника у 
друштвено-хуманистичком пољу: за избор у 
звање редовни професор: доктор наука из нау-
чне области за коју се кандидат бира са нај-
мањом просечном оценом 8 (на свим нивоима 
студија), односно најмање три године педагош-
ког искуства на високошколској установи и има 
већи број научних радова који утичу на раз-
вој научне мисли у ужој области објављених у 
међународним или водећим домаћим часопи-
сима са рецензијама, већи број научних радо-
ва и саопштења изнетих на међународним или 
домаћим научним скуповима, објављен уџбе-
ник или монографија или оргинално стручно 
остварење, да има остварене резултате у раз-
воју научно-наставног подмлатка на факултету, 
учешће у завршним радовима на интегрисаним 
академским студијама, специјалистичким и 
мастер академским студијама. Обавезан услов 
за сва звања је непостојање сметње из чл. 72 
ст. 4 Закона о високом образовању и остали 
општи, обавезни, изборни и посебни усло-
ви који су предвиђени чл. 74 и чл. 75 Зако-
на 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 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 Уни-
верзитета у Крагујевцу II (бр. II-01-400/5 од 7. 
5. 2019), Одлуком о изменама и допунама Ста-
тута 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 5. 6. 2020), Статутом 
Филолошко-уметничког факултета у Крагује-
вцу (бр. 01-3691 од 25. 10. 2019), Законом о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС 
и 113/2017), Правилником о начину и поступ-
ку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. 
II-01-52 од 9. 1. 2017. године), Одлуком о 
изменама и допунама Правилника о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу 
(бр. III-01-305/5 од 26. 4. 2018), 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), Правилни-
ком о научним, уметничким и стручним облас-
тима Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-
342/23 од 28. 5. 2020 - www.kg.ac.rs и другим 
актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. 
Документа која је потребно доставити на наве-
дене конкурсе: пријава на конкурс, биографија 
и стручна биографија, оверене копије дипло-
ма свих нивоа студија, извод из матичне књиге 
рођених (оверена копија), фотокопија личне 
карте и очитана лична карта, потврда надлеж-
ног органа (полицијске управе) да кандидат 
није осуђиван за кривична дела предвиђена 
чланом 72. став 4. Закона о високом образо-
вању (оригинал или оверена копија), потврда 
Комисије за обезбеђење и унапређење ква-
литета о педагошком раду (за кандидате који 
су у радном односу на ФИЛУМ-у), потврда о 
педагошком искуству на високошколској уста-
нови, за кандидате који се први пут бирају у 
звање наставника и заснивају радни однос на 

факултету у саставу Универзитета у Крагује-
вцу предвиђено је јавно приступно предавање. 
Сву конкурсну документацију са доказима о 
испуњености услова конкурса, сви кандидати 
су обавезни да доставе у штампаној и у елек-
тронској форми (на компакт диску - CD-у) у 3 
примерка, у складу са Упутством за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђи-
вања 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 лич-
ности, односно да све личне податке, технич-
ки, одговарајуће прикрије. Фотокопије докуме-
ната морају бити оверене у једном примерку. 
Пријава кандидата уз коју није приложена ком-
плетна 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 испуње-
ности 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, Јова-
на Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 064/6454-532, 064/6454-531

Сарадник у звање самостални 
уметнички сарадник  

за ужу уметничку област Клавир  
(за рад са соло певачима) 

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије 
(или њима еквивалентне четворогодишње сту-
дије према раније важећем закону) или виши 
нивои студија са просечном оценом најмање 8 
на свим нивоима студија, изузетна остварења 
у пољу уметности, која су од значаја за раз-
вој културе и уметности, значајна признања за 
уметнички рад, изузетну способност за уметнич-
ку сарадњу и наставни рад и најмање четрнаест 
година радног искуства у звању уметничког 
и вишег уметничког сарадника. Непостојање 
сметње из чл. 72. став 4. Закона о високом 
образовању и остали обавезни, изборни, општи 
и посебни услови предвиђени су чл. 82. Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18-3 - др. закон, 73/18, 67/2019 и 
6/2020 - др. закони), Статутом Универзитета у 
Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/265/2 
од 3. 4. 2018. године - www.kg.ac.rs), Одлуком 
о изменама и допунама Статута Универзитета 
у Крагујевцу I (бр. II-01-400/6 од 07.05.2019. 
године), Одлуком о изменама и допунама Стату-
та 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. 6. 2019) Одлуком о 
изменама и допунама Статута Универзитета 
у Крагујевцу IV (бр. II-01-359/3 од 5. 6. 2020. 
године), Правилником о научним, уметничким и 
стручним областима Универзитета у Крагујевцу  
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(бр. III-01-342/23 од 28. 5. 2020), чл. 143. Стату-
та Филолошко-уметничког факултета у Крагује-
вцу (бр. 01-3691 од 25. 10. 2019 - пречишћен 
текст), Правилником о избору сарадника на 
Одсеку за музичку уметност (бр. 01-1055 од 3. 
6. 2020. године) - www.filum.kg.ac.rs и другим 
актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. 
Документа која је потребно доставити на наве-
дене конкурсе: пријава на конкурс, биографија 
и стручна биографија, оверене копије дипло-
ма свих нивоа студија, извод из књиге рођених 
(оверена копија), фотокопија личне карте и 
очитана лична карта, потврда надлежног орга-
на (полицијске управе) да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела предвиђена чланом 72 
став 4 Закона о високом образовању (оригинал 
или верена копија); потврда о радном искуству 
у звању уметничког и вишег уметничког сарад-
ника (најмање четрнаест година); потврда 
Комисије за обезбеђење и унапређење квали-
тета о педагошком раду (за кандидате који су у 
радном односу на ФИЛУМ-у); за кандидате који 
се први пут бирају у звање на Филолошко-умет-
ничком-факултету обавезна је аудиција. Канди-
дат прилаже документацију прописану конкур-
сом са доказима о испуспуњености услова уз 
попуњени Образац који је саставни део Правил-
ника за избор сарадника на Одсеку за музичку 
уметност (бр. 01-1055 од 3.6.2020. године). Кан-
дидат је у обавези да сву документацију достви 
у штампаној форми, а попуњен образац у штам-
паној и електонској форми (на компакт диску 
- ЦД-у) у три примерка. Приликом доказивања 
биографских података, кандидат је дужан да се 
придржава Закона о заштити података о лич-
ности, односно да све личне податке, технички, 
одговарајуће прикрије. Фотокопије докумената 
морају бити оверене у једном примерку. Прија-
ва кандидата уз коју није приложена комплет-
на 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, Јова-
на Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса.

Сарадник у звање лектор за ужу 
научну област Немачки језик

на одређено време од три године

Сарадник у звање лектор за ужу 
научну област Енглески језик и 

лингвистика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије 
(или њима еквивалентне четворогодишње сту-
дије према раније важећем закону) са просеч-
ном оценом најмање 8 на основним и на мас-
тер академским студијама, као и способност за 
наставни рад. Непостојање сметње из чл. 72. 
став 4. Закона о високом образовању и оста-
ли обавезни, изборни, општи и посебни услови 
предвиђени су чл. 82. Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18-3 
- др. закон, 73/18, 67/2019 и 6/2020 - др. зако-
ни), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пре-
чишћен текст, бр. II-01/265/2 од 3. 4. 2018. 
године - www.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и 
допунама Статута Универзитета у Крагујевцу I 
(бр. II-01-400/6 од 07.05.2019. године), Одлуком 
о изменама и допунама Статута Универзитета 
у Крагујевцу II (бр. II-01-400/5 од 07.05.2019. 
године), Одлуком о изменама и допунама 
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 5. 6. 2020), Правилником 
о научним, уметничким и стручним областима 

Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-342/23 од 
28. 5. 2020), чл. 144. Статута Филолошко-умет-
ничког 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), Одлуком о измена-
ма и допунама Правилника о избору сарадника 
на Одсеку за филологију (бр. 01-4253/15 од 20. 
10. 2016) и другим актима Факултета и Универ-
зитета у Крагујевцу. Документа која је потреб-
но 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 кар-
та; потврда надлежног органа (Полицијске 
управе) да кандидат није осуђиван за кривич-
на дела предвиђена чланом 72. став 4. Закона 
о високом образовању (оригинал или верена 
копија); потврда Комисије за обезбеђење и уна-
пређење квалитета о педагошком раду (за кан-
дидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у). 
Кандидат прилаже документацију прописану 
конкурсом са доказима о испуњености услова 
уз попуњени Образац који је сатавни део Пра-
вилника за избор сарадника на одсеку за фило-
логију (бр. 01-736 од 3.3.2014). Кандидат је у 
обавези да сву документацију достави у штам-
паној форми, а попуњен образац у штампаној 
и електонској форми (на компакт диску - CD-у) 
у три примерка. Приликом доказивања био-
графских података, кандидат је дужан да се 
придржава Закона о заштити података о лич-
ности, односно да све личне податке, технички, 
одговарајуће прикрије. Фотокопије докумената 
морају бити оверене у једном примерку. Прија-
ва кандидата уз коју није приложена комплет-
на 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, Јова-
на Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса.

ОШ „19. ОКТОБАР”
34209 Маршић, Др Драгише Мишовића бб 

тел. 060/3683-588

Наставник разредне наставе
4 извршиоца

Домар - мајстор одржавања
са 92% радног времена

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених Законом о раду, кандидати 
треба да испуњавају и услове из чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
и 10/2019), и то: да имају одговарајуће висо-
ко образовање, у складу са чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
и 10/2019), као и у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2019 и 11/2019) и Правилником о 
организацији и систематизацији за радна мес-
та: домара - мајстора одржавања и референта 
за финансијско рачуноводствене послове; за 
домара - мајстора одржавања: средње стручно 
образовање, III или IV степен стручности сто-
ларско-браварске, машинско-металске, водоин-

сталатерске или електро струке; за референ-
та за финансијско рачуноводствене послове: 
средње стручно образовање, IV степен струч-
ности, економског или правног смера и знање 
рада на рачунару; да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; да 
знају језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи 
и то: доказ о одговарајућем образовању (ове-
рен препис или оверена фотокопија дипломе 
траженог степена и врсте образовања, однос-
но уверења, ако диплома није издата, ове-
ра не старија од 6 месеци); уколико кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на српс-
ком језику, у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старија од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених са 
холограмом (оригинал или оверена фотокопија, 
не старија од 6 месеци); уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење или потврда 
о неосуђиваности за горе наведена кривич-
на дела и да није утврђено дискриминаторно 
понашање, које издаје надлежна полицијска 
управа (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима подноси изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Пријава на 
конкурс треба да садржи и податке о кандида-
ту (име и презиме, адреса пребивалишта или 
боравишта, контакт телефон), радно место на 
које кандидат конкурише. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као и 
пријаве са неовереном документацијом неће 
се узимати у разматрање. Пријаву на конкурс 
са потребном документацијом са назнаком: „За 
конкурс за радно место _______________” (упи-
сати радно место на које се конкурише), доста-
вити на адресу: ОШ „19. октобар”, Др Драгише 
Мишовића бб, 34209 Маршић. Телефон за кон-
такт: 060/3683-588, а контакт особа је Марко 
Николић, секретар школе.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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Наука и образовање

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3

тел. 034/303-500

Наставник у звање редовни 
професор, за ужу научну област 
Општа економија и привредни 

развој

Наставник у звање ванредни 
професор или редовни професор, 
за ужу научну област Финансије и 

финансијске институције
на одређено време од 5 година  

или на неодређено време

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из науч-
не области економске науке. Општи предуслов: 
кандидати морају да испуњавају општи преду-
слов у погледу неосуђиваности утврђен чл. 72 
ст. 4 Закона о високом образовању и чл. 135 
ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који 
доказују потврдом надлежног органа (поли-
цијске управе) да нису осуђивани за кривична 
дела прописана наведеним прописима.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одред-
бама Закона о високом образовању, Статута 
Универзитета у Крагујевцу, Правилника о начину 
и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу, 
Упутства Универзитета у Крагујевцу за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђивање 
релевантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање и Статута Еко-
номског факултета у Крагујевцу, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата. Уз пријаву на конкурс потребно је доста-
вити и: биографију; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; оверене фото-
копије диплома или уверења којима се потврђује 
стручна спрема; уверење полицијске управе 
органа да кандидат није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци; уверење суда да против кандида-
та није покренута истрага и да није подигнута 
оптужница; списак стручних и научних публи-
кација, а за кандидате који су у радном односу 
на Економском факултету у Крагујевцу и резул-
тате усвојене анкете студената. Правноваљану 
конкурсну документацију са доказима о испуње-
ности услова конкурса, кандидати су обавезни 
да доставе и у електронској форми (на компакт 
диску - CD). Конкурс је отворен 15 дана. Пријаве 
са документима, са назнаком „За конкурс”, доста-
вити на адресу: Економски факултет, Крагујевац, 
Лицеја Кнежевине Србије 3.

ОШ „МИЛОЈЕ СИМОВИЋ”
34231 Драгобраћа бб

тел. 034/582-106

Кувар - посластичар

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних Законом о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 054/09, 32/13, 
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да 
кандидат испуњава и посебне услове прописане 
члановима 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20) и 
то: да има одговарајуће образовање прописано 
чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има психичку, физичку и 
здравстену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-

тављање 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 озира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни фолмулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Уз пријавни фолмулар са 
званичне интернет странице, потребно је да кан-
дидат достави школи: кратку биографију (CV); 
оригинал или оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; оригинал или ове-
рен препис/ фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених (не старије од 6 месе-
ци); уверење да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл.139 ст. 1 тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања (уверење о не осуђива-
ности - основни суд и уверење о не кажњавању 
- МУП) (не старије од 6 месеци); потврда одгова-
рајуће установе да је кандидат положио испит из 
српског језика (осим кандидата који су средње, 
више или високо образовање стекли на српском 
језику, што доказује оригиналом или овереним 
преписом / фотокопијом дипломе за наведени 
ниво образовања); доказ о здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) прилаже изабрани кандидат пре 
закључивања уговора о раду. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандаризованих посту-
пака. Одлуку о избору кандидата донеће конкур-
сна комисија након добијања резултата психо-
лошке процене кандидата у року од 8 дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Неће 
се разматрати пријаве које су неблаговремене, 
непотпуне, уз које нису приложени докази који 
се траже конкурсом, као ни пријаве оних канди-
дата који не испуњавају услове у погледу обра-
зовања, врсте и степена стручне спреме. Подаци 
који се прикупљају биће искоришћени искључи-
во у сврху обраде података у конкурсном поступ-
ку, у складу са Законом о заштити података о 
личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни 
формулар са конкурсом траженим документима 
и доказима о испуњавању услова доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, 
на адресу: ОШ „Милоје Симовић”, 34231 Драго-
браћа бб, са назнаком „За конкурс - наставник 
разредне наставе”. Контакт особа: секретар шко-
ле, телефон 034/582-106. 

Наставник немачког језика
за 88,88% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних Законом о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 054/09, 32/13, 
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да 
кандидат испуњава и посебне услове прописане 
члановима 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20) и 
то: да има одговарајуће образовање прописано 
чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има психичку, физичку и 
здравстену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца као и за кривична дела насиља у породици, 

одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање и давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без озира 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-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни фол-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Уз пријавни фолмулар са званичне интер-
нет странице, потребно је да кандидат достави 
школи: кратку биографију (CV); оригинал или 
оверен препис/ фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; оригинал или оверен препис / 
фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (не старије од 6 месеци); уверење да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 139 ст. 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (уверење о неосуђиваности, основни суд 
и уверење о некажњавању - МУП) (не старије 
од 6 месеци); потврда одговарајуће установе 
да је кандидат положио испит из српског језика 
(осим кандидата који су средње, више или висо-
ко образовање стекли на српском језику, што 
доказује оригиналом или овереним преписом / 
фотокопијом дипломе за наведени ниво образо-
вања); доказ о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) при-
лаже изабрани кандидат пре закључивања уго-
вора о раду. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандаризованих поступака. Одлуку 
о избору кандидата донеће конкурсна комисија 
након добијања резултата психолошке процене 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Неће се разматрати 
пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз 
које нису приложени докази који се траже кон-
курсом, као ни пријаве оних кандидата који не 
испуњавају услове у погледу образовања, врсте 
и степена стручне спреме. Подаци који се при-
купљају биће искоришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку, у скла-
ду са Законом о заштити података о личности 
(„Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни формулар 
са конкурсом траженим документима и докази-
ма о испуњавању услова доставити у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса, на адре-
су: ОШ „Милоје Симовић”, 34231 Драгобраћа бб, 
са назнаком „За конкурс - наставник разредне 
наставе”. Контакт особа: секретар школе, теле-
фон 034/582-106. 

КРАЉЕВО

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И 

ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб

тел. 036/515-0024

1. Наставник у звању доцент за ужу 
научну област Пословни менаџмент

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктор наука - еко-
номске науке. Кандидат треба да испуњава 
опште и посебне услове предвиђене чланом 
74 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 
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67/2019 и 6/2020 - др. закони), Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу (бр. II-01-265/2 од 
3.04.2018.г., бр. II-01-400/5 од 7.05.2019.г., бр. 
II-01-400/6 од 7.05.2019.г., бр. II-01-564/3 од 
28.06.2019.г. и бр. II-01-359/3 од 5.06.2020.г.), 
Статутом Факултета за хотелијерство и тури-
зам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, бр 
1530 од 15.07.2019.г.), Правилником о начину 
и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу 
(бр. II-01-52 од 9.01.2017. г. бр. III-01-305/5 од 
26.04.2018.г. и бр. III-01-1298/32 од 26.12.2019. 
г.), Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступка 
избора у звање, Универзитета у Крагујевцу (бр. 
IV-06-279 од 11.04.2016.г. и бр. IV-06-62/6 од 
17.01.2017.г.), у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављеног кандидата, као и опште 
услове за заснивање радног односа утврђене 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење). Уз пријаву на конкурс доставити: 
биографију; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству; оверене копије 
диплома, односно уверења о стеченом високом 
образовању; списак објављених стручних и 
научних радова; доказе о испуњавању општих 
предуслова у погледу неосуђиваности, утврђе-
них чланом 72 став 4 Закона о високом образо-
вању и чланом 135 став 1 Статута Универзитета 
у Крагујевцу. Све доказе је потребно доставити 
у оригиналу или овереној копији. Сву докумен-
тацију са доказима о испуњености услова кон-
курса кандидати су дужни да доставе и у елек-
тронској форми на компакт диску - CD, у складу 
са Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступ-
ка избора у звање, Универзитета у Крагујевцу, 
бр. IV-06-279 од 11.04.2016.г. и бр. IV-06-62/6 
од 17.01.2017. (доступно на: http: //www.kg.ac.
rs/dokumenti_izbori.php). Конкурс остаје отво-
рен 15 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ „ИВО ЛОЛА РИБАР”

36000 Краљево, Доситејева 5
тел. 036/315-242

Дефектолог наставник
са непуним радним временом 65%

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова про-
писаних чланом 24 ст. 1 Закона о раду („Сл. 
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17) треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чла-
ном 139. и чланом 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпита-
ча у основној школи за ученике са сметњама 
у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник” бр. 17/18 и 6/20). Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: 
попуњен и одштампан пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; уве-
рење о држављанству (са холограмом или ове-
рена фотокопија не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (са холограмом или 
оверена фотокопија); оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оверен препис или оверену потврду о доеду-
кацији Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, Универзитета у Београду (само 
кандидати, сходно члану12а Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 

сарадника и васпитача у основној школи за 
ученике са сметњама у развоју и инвалидите-
том („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
17/18 и 6/20); лекарско уверење, да лице има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду; доказ 
из казнене евиденције МУП-а да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал или оверену фотокопију, 
не старије од 6 месеци) и потврду одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика (само кандидати 
који образовање нису стекли на српском јези-
ку). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у листу Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Након утврђене испуње-
ности услова кандидата за пријем у радни 
однос, кандидати, који су изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. По достављеном 
извештају са кандидатима ће се обавити раз-
говор. Пријаве достављати на адресу ШОСО 
„Иво Лола Рибар”, 36000 Краљево, Доситејева 
5/4 или лично. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на телефон: 036/315-242.

КРУШЕВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ПАХУЉИЦЕ” БРУС

37220 Брус, Ј. Панчића бб
тел. 037/3826-527

Васпитач

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање, чл. 39 тачка 2) Закона о предшколском 
васпитању и образовању („Сл. гласник РС”, број 
18/10...10/19), чл. 140 и 141 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, однос-
но одговарајуће више образовање, односно 
високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или основне ака-
демске студије или специјалистичке струковне 
студије) или на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или мастер струковне студије) или 
на основним студијама у трајању од 4 године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године - васпитач; 
поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; 
да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања, да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс доставити: формулар за пријаву на кон-
курс, доступан на сајту Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, извод из матичне 
књиге рођених, доказ о држављанству Републи-
ке Србије, оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, потвр-
ду 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 способ-
ности се доставља након доношења одлуке о 
избору кандидата. Пријаве слати на адресу ПУ 
„Пахуљице”, Јосипа Панчића бб, 37220 Брус или 
поднети лично. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања у листу 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „КНЕЗ ЛАЗАР”

37222 Велики Купци

Оглас објављен 18.03.2020. године у публика-
цији „Послови” мења се у делу који се односи 
на проценат радног времена и треба да гласи: 
1. професор италијанског језика за 67% радног 
времена, 2. професор историје за 55% радног 
времена, 3. професор физике за 50% радног 
времена.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЗЕНЕЉ ХАЈДИНИ”
Тупале, 16240 Медвеђа

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба 
да испуњава услове прописане члановима 122, 
139 и 140 ставови 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019); да има 
одговарајуће високо образовање за наставника 
основне школе, педагога или психолога школе 
стечено на студијама другог степена (мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије у складу са законом о високом образо-
вању); на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
год.; да има лиценцу, односно стручни испит 
за наставника, педагога или психолога; да има 
најмање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања и васпитања; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примања или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против полног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; 
зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад, албански језик; да има физичку, пси-
хичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима. Уз пријаву за конкурс кандидат 
је у обавези да приложи: оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању; оверен пре-
пис (фотокопију) уверења о положеном струч-
ном испиту; потврду о радном стажу најмање 
8 година рада у области образовања и васпи-
тања, не старије од 6 месеци; уверење из суда 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак, донета наредба о спровођењу истра-
ге, покренута оптужница или донето решење 
о одређивању притвора, не старије од 6 месе-
ци; уверење да није осуђиван правоснажном 
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пресудом за наведена кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци; извод из матичне књиге рођених, не 
старије од 6 месеци; пријаву на конкурс са рад-
ном биографијом и прегледом кретања у служ-
би; доказ о знању језика у коме се остварује 
образовно-васпитни рад, албански језик. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве се под-
носе на адресу школе: Основна школа „Зенељ 
Хајдини”, Тупале, 16240 Медвеђа. Ближа оба-
вештења могу се добити у Секретаријату шко-
ле, на број телефона: 062/176-4716.

ПУ „МЛАДОСТ”
16215 Црна Трава 
тел. 016/811-277

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора предшколске уста-
нове може да обавља лице које има: образо-
вање прописано одредбама члана 140. став 1 
и 2 Закона о основама система васпитања и 
образовања, за васпитача или стручног сарад-
ника, дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање осам година 
рада у предшколској установи на пословима 
васпитања и образовања након стеченог одго-
варајућег образовања: поседовање дозволе за 
рад (лиценце), поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; поседовање држављанства Репу-
блике Србије; знање језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад; неосуђиваност пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију; непостојање дискриминаторног 
понашања, утврђеног у складу са законом; нај-
мање осам година рада у установи на посови-
ма образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Дужност директора 
предшколске установе може да обавља и лице 
које има: одговарајуће образовање члана 140 
став 3 Закона за васпитача, дозволу за рад, 
обуку и положен испит за директора установе 
и најмање десет година рада у дечјем вртићу 
на пословима васпитања и образовања након 
стеченог одговарајућег образовања. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: доказ о држављањству (извод из амти-
чне књиге рођених или уверење о држављан-
ству); лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом, пре 
закључивања уговора о раду (не старије од 6 
месеци); оверен препис/фортокопију дипломе о 
стеченом образовању; оверен препис/фотоко-
пију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту, уверење да кандидат 
није осуђиван за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; потврду о радном стажу у 
области васпитања и образовања; биографију 

са кратким прегледом кретања у служби. Прија-
ве са потребном документацијом подносе се на 
адресу: Предшколска установа „Младост”, 16215 
Црна Трава, са назнаком „Пријава за конкурс за 
избор директора”. Ближе информације о конкур-
су могу се доботи на број тел. 016/811-277.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВЛАСОТИНЦЕ
16210 Власотинце, Михајла Михајловића бб

тел. 016/875-125

1. Наставник стручно-теоретских 
предмета у машинству

(VII ССС) 

2. Инструктор вожње Б категорије
(V ССС) 

3. Наставник стручно-теоретских 
предмета у електротехници

(VII ВСС) 

4. Помоћни радник  
(спремач - спремачица) 

(I ССС) 

УСЛОВИ: Кандидати попуњавају пријавнифор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну докуметацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Кандидати морају испуњавати 
услове за заснивање радног односа, у складу са 
чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС” 
број 6/2020) односно: 1) да имају одговарајуће 
образовање прописано Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Машинство и обра-
да метала за наставника стручно-теоретских 
предмета у машинству и инструктора вожње, 
одговарајуће образовање прописано Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада 
Електротехника за наставника стручно-теорет-
ских предмета у електротехници, одговарајуће 
образовање у скалду са Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова у Техничкој 
школи за помоћног радника (спремач/спрема-
чица); високо образовање: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које конбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.септембра 
2005.год. Лице из става 1. тачка1) подтачка 2) 
претходног става мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета. Изузетно, наставник и васпитач 
јесте и лице са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке стеуковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем. 
Инструктор вожње треба да поседује уверење о 
положеном специјалистичком испиту за возача 
моторних возила - инструктор Б категорије. За 
помоћног радника (спремач/спремачица): I ССС 
односно завршена основна школа; 2) да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) морају поседо-

вати доказ о неосуђиваности, односно не смеју 
бити осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита;за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности идругих добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изрећчену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са Законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да знају српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс кандидат доставља: пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства, биографију (CV), доказ о одго-
варајућем образовању (оверену копију дипло-
ме, да није старије од 6 месеци), доказ односно 
уверење о неосуђиваности из казнене евиден-
ције МУП-а РС (оригинал, да није старије од 6 
месеци), уверење о држављанству (оригинал 
или оверена копија, да није старије од 6 месе-
ци), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија, да није старије од 6 месе-
ци); доказ о знању српског језика достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику; доказ о здрав-
ственој способности доставља кандидат који 
буде изабран, непосредно пре закључења уго-
вора о раду. У поступку одлучивања о избору 
кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима. Псохолошку процену способности 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати. Пријаве на конкурс достави-
ти лично или слати на адресу: Техничка школа, 
Михајла Михајловића бб, Власотинце, 16210. 
Контакт телефон: 016/875-125.

ЛОЗНИЦА

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА” 
15300 Лозница, Саве Ковачевића 1

Наставник здравствене неге  
и рехабилитације

у подручју рада Здравство  
и социјална заштита

УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар; 
струковни терапеут; струковни физиотера-
пеут; струковни радни терапеут; специјали-
ста струковни физиотерапеут; специјалиста 
струковни радни терапеут; виши физиотера-
пеут; специјалиста струковни физиотерапеут; 
дипломирани терапеут рехабилитације. Лице 
из ове тачке треба да има претходно стечено 
средње образовање у подручју рада Здрав-
ство и социјална заштита за образовни про-
фил физиотерапеутски техничар. Лице треба 
да има и доказ о испуњености услова из члана 
142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласни РС” бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020), а то је да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено у високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве из. чл. 139, 140, 142 и 143 Закона о основама 
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система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020), да 
испуњавају услове у погледу стручне спреме 
сходно Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју 
рада Здравство и социјална заштита („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 21/2015, 
11/2016, 13/2018 и 5/2019). Уз пријавни фор-
мулар, који се преузима са интернет странице 
Министарсва просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају потребну доку-
ментацију у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија именована од стране директора 
школе, а избор се врши у складу са Законом 
о основама система образовања и васпитања. 
У поступку одлучивања у 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. Пријављени канди-
дати су дужни да уз пријаву доставе одређену 
документацију: попуњен и одштампан пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оверену фотокопију дипломе или ори-
гинале; доказ да имају образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након доплимирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова 
(оригинал или оверена фотокопија потврде - 
уверење одговарајуће високошколске установе 
о броју остварених бодова, односно положеним 
испитима из психологије и педагогије или ове-
рена копија уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу); уколико 
има (уколико нема дужан је да у року од једне 
године, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос стекне ово образовање као 
услов за пологање испита за лиценцу), оверена 
фотокопија уверења о држављанству или ори-
гинал (не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених (са холограмом), оригинал; 
доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способности за рад са ученицима, 
који кандидат доставља пре закључења уго-
вора о раду; доказ о познавању српског јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни 
рад подноси кандидат који није стекао дипло-
му на српском језику, а доказ о томе треба да 
буде издат од стране високошколске устано-
ве надлежне за издавање таквих докумената 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ да 
није под истрагом и да се против њега не води 
кривични поступак - оригинал или оверена 
фотокопија (из суда, не старији од 6 месеци) 
и доказ из казнене евиденције МУП-а (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старији од 6 
месеци) да кандидати нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Пријаве 
се подносе на адресу школе, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату школе, на теле-
фон: 015/882-086.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА

15318 Мали Зворник, Краља Петра Првог 12 
тел. 015/471-003 

e-mail: sskolamz@gmail.com

Оглас објављен 24.06.2020. године у публика-
цији „Послови” поништава се у целости.

СРЕДЊА ШКОЛА
15318 Мали Зворник, Краља Петра Првог 12 

тел. 015/471-003 
e-mail: sskolamz@gmail.com

Наставник практичне наставе са 
технологијом рада за образовни 

профил женски фризер
са 50% норме

УСЛОВИ: лице са високим образовањем и прет-
ходно завршеном специјализацијом - креатор 
женских фризура, лице са вишом стручном 
спремом, са претходно завршеном специјали-
зацијом - креатор женских фризура, креатор 
женских фризура, лице са завршеним мастер 
студијама, претходно положен специјалистич-
ки, односно мајсторски испит и радним иску-
ством пет година у струци, лице са завршеним 
основним студијама првог степена - основне 
академске студије, претходно положен специја-
листички, односно мајсторски испит и радним 
искуством пет година у струци са претходно 
завршеном специјализацијом - креатор жен-
ских фризура. За наведеног наставника може 
бити изабрано лице које је стекло одговарајуће 
(високо образовање прописано чланом 140 став 
1 Закона о основама система образовања и вас-
питања: високо образовање стечено на студија-
ма другог степена - мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије, по пропису који уређује висо-
ко образовање или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године); 1. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 2. држављанство Републике Србије; 
3. да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, 4. 
познавање српског језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад, 5. уверење из казнене 
евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван 
за кривична дела прописана чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
Рок запријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати.Уз 
пријаву на конкурс кандидати подносе следећа 
документа: краћу биографију, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању (оверене 
копије не могу бити старије од шест месеци од 
дана подношења пријаве), доказ о држављан-
ству, односно извод из матичне књиге рођених, 
уверење о некажњавању (не старије од шест 
месеци). Пријаве се достављају на адресу са 
назнаком „Конкурс за наставника”: Средња 
школа, Краља Петра Првог 12, 15318 Мали 
Зворник. Ближа обавештења могу се добити на 
телефон: 015/471-003 сваког радног дана од 
8.00 до 14.00 часова, код секретара школе.

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАЋА РИБАР”
15317 Доња Борина, Батар бб

тел. 015/779-6048

Секретар школе
50% радног ангажовања

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа утврђених Законом о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 
и 95/18), треба да испуњава услове утврђене 
Законом о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) (даље: 
Закон), односно да: има одговарајуће образо-
вање, звање дипломирани правник - мастер 
или дипломирани правник који је стекао високо 
образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005 године; има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив 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 срп-
ски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се може преузети на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја Републике Србије и 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају шко-
ли, у року од осам дана од дана објављивања 
конкурса. Уз пријавни формулар кандидат тре-
ба да достави следећу документацију: 1) доказ 
о држављанству Републике Србије - оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци у односу на дан исте-
ка конкурса); 2) оригинал, оверен препис или 
оверену копију дипломе којом је стекао звање 
дипломирани правник; 3) доказ из казнене еви-
денције МУП Републике Србије, да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које му је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као ни за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар који се може преузети на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије 
и потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи, 
у року од осам дана од дана објављивања кон-
курса.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је осам дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве се 
могу предати поштом или непосредно на адре-
су: ОШ „Браћа Рибар”, Батар бб, 15317 Доња 
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Борина. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор. Конкурсна комисија 
утврђује благовременост и потпуност пријава 
на конкурс и испуњеност законских услова за 
пријем у радни однос. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступка. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима, а потом са кан-
дидатима са листе обавља разговор. Разговор 
се заказује телефонским путем, после чега се 
кандидату шаље писмени позив, електронском 
поштом или препорученом пошиљком. После 
обављеног разговора Конкурсна комисија доно-
си решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Додатне информације о конкурсу могу 
се добити од директора школе, телефоном: 
015/779-60-48 или путем електронске поште: 
osbracaribar@mts.rs.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЖИКИЦА ЈОВАНОВИЋ ШПАНАЦ”
15313 Бела Црква 
тел. 015/591-003

Оглас објављен 01.07.2020. године за радно 
место: секретар школе, мења се у делу назива 
радног места и треба да стоји: секретар школе 
са пуним радним временом, на одређено време 
преко 60 дана, односно до повратка одсутног 
запосленог са породиљског одсуства и одсуства 
са рада ради неге детета. У осталом делу оглас 
остаје непромењен.

НИШ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ 

18000 Ниш, Вишеградска 33

Сарадник у звању асистента  
за ужу научну област Психологија  

на департманима ПМФ-а
са 50% радног времена,  

на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: дипломирани психолог (VII/1 степен 
стручне спреме); мастер психолог; студент док-
торских студија психологије. Кандидати подно-
се: пријаву; биографију; оверене копије дипло-
ма са претходних нивоа студија и одговарајуће 
додатке дипломи или уверења о положеним 
испитима; доказ да су студенти докторских сту-
дија; списак научних радова, као и саме радове 
(уколико их кандидат има). Кандидати су у оба-
вези да приликом пријаве на конкурс попуне, 
одштампају, потпишу и предају образац који 
се налази на веб-порталу Универзитета у Нишу 
(www.npao.ni.ac.rs). Рок за пријаву на конкурс: 
15 дана.

ОШ „БРАНКО МИЉКОВИЋ”
18000 Ниш, Љубомира Николића 3

Наставник географије
са 80% радног времена

УСЛОВИ: На конкурс се може пријавити лице 
које испуњава следеће услове: да има одгова-
рајуће образовање, у смислу чл. 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 

школи, односно: професор географије; дипло-
мирани географ; професор географије и исто-
рије; дипломирани професор биологије и гео-
графије; дипломирани професор географије и 
информатике; професор биологије-географије; 
професор физике-географије; професор гео-
графије-информатике; дипломирани професор 
географије-мастер; дипломирани географ-мас-
тер; мастер географ; мастер професор геогра-
фије; мастер професор биологије и географије; 
мастер професор географије и информатике; 
дипломирани географ-просторни планер; мас-
тер професор предметне наставе, тј. лица која 
су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани-мастер треба да имају завршене 
основне академске студије студијског програ-
ма: географија, дипломирани географ, про-
фесор географије, двопредметне студије био-
логије и географије или двопредметне студије 
географије и информатике; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријавни формулар кандидати 
достављају у оригиналу или оверене фотоко-
пије: дипломе о одговарајућем образовању; 
извода из матичне књиге рођених; уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); уверења или потврде о неосуђи-
ваности за наведена кривична дела и да није 
утврђено дискриминаторно понашање које 
издаје надлежна полицијска управа. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања. Рок за пријаву 
на конкурс је 8 дана. Непотпуне, неуредне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Пријаве достављати на горенаведену 
адресу.

Наставник немачког језика
са 66,66% радног времена

УСЛОВИ: На конкурс се може пријавити лице 
које испуњава следеће услове: да има одгова-
рајуће образовање, у смислу чл. 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи, односно: професор, односно дипломи-
рани филолог за немачки језик и књижевност; 
мастер филолог (студијски програм или главни 
предмет/профил немачки језик); мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет/профил немачки језик); 
мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм Језик, књижевност и култура); 
мастер професор предметне наставе (претход-
но завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет); 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-

нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријавни формулар кандидати достављају у 
оригиналу или оверене фотокопије: дипломе о 
одговарајућем образовању; извода из матичне 
књиге рођених; уверења о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); уверења 
или потврде о неосуђиваности за наведена 
кривична дела и да није утврђено дискримина-
торно понашање које издаје надлежна поли-
цијска управа. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана. 
Непотпуне, неуредне и неблаговремене прија-
ве неће бити узете у разматрање. Пријаве дос-
тављати на горенаведену адресу.

Помоћни радник - чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: На конкурс се може пријавити лице 
које испуњава следеће услове: да има одгова-
рајуће образовање - завршена основна школа; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије. 
Уз пријавни формулар кандидати достављају у 
оригиналу или оверене фотокопије: дипломе о 
одговарајућем образовању; извода из матичне 
књиге рођених; уверења о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); уверења 
или потврде о неосуђиваности за наведена 
кривична дела и да није утврђено дискрими-
наторно понашање које издаје надлежна поли-
цијска управа. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана. 
Непотпуне, неуредне и неблагоремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве дос-
тављати на горенаведену адресу.

ОШ „СВЕТИ САВА”
18000 Ниш, Гарсија Лорке бб

Чистач

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих усло-
ва 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 - аутен-
тично тумачење, у даљем тексту: Закон о раду), 
треба да испуњава и посебне услове предвиђе-
не 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 
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- основно образовање, први степен стручне 
спреме; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Услови из тача-
ка 1)-5) доказују се приликом пријема у рад-
ни 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 зва-
ничне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (само учесник конкурса који је проме-
нио презиме, односно име после издавања уве-
рења, 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 кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал не старији од 30 дана); оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању. Услови за заснивање радног одно-
са морају бити испуњени и после заснивања 
радног односа. Услови из тачака 1)-5) доказују 
се приликом пријема у радни однос и провера-
вају се у току рада. Доказ о испуњености усло-
ва из тачке 1), 3)-5) саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Термини изра-
жени 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 поступ-
ку одлучивања о избору кандидата конкурсна 
комисија утврђује испуњеност услова за пријем 
у радни однос из члана 139. Закона, врши ужи 
избор кандидата које упућује на психолошку 
процену коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизова-
них поступака. У року од осам дана од дана 
добијања резултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима, сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос, обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду, доставља уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима. Пријаве слати на 
горенаведену адресу. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код чланова Комисије 

на број телефона: 018/233-891. Неблаговреме-
не, непотпуне и неисправне пријаве се неће 
узети у разматрање.

Наставник предметне наставе  
- наставник немачког језика

са 60% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих 
услова предвиђених Законом о раду, треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 
139. став 1. тачке 1)-5), чланом 140. став 1. и 
2, чланом 142. став 1. и 4. Закона и услове из 
члана 25. Правилника о организацији и систе-
матизацији 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, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма 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 стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Обавезно образовање канди-
дата је образовање из психолошких, педагош-
ких и методичних дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (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 има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Услови из тачака 1)-5) доказују се 
приликом пријема у радни однос и провера-
вају се у току рада. Доказ о испуњености усло-
ва из тачака 1), 3)-5) саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Услови: профе-
сор односно дипломирани филолог за немачки 
језик и књижевност; мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет/профил немачки 
језик); мастер професор језика и књижевности 
(струдијски програм или главни предмет/про-
фил немачки језик); мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм немачки језик, 
књижевност и култура). По расписаном конкур-
су учесник конкурса треба да поднесе: попуње-
ни пријавни формулар са званичне интернет 

странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оригинал или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених (само 
учесник конкурса који је променио презиме, 
односно име после издавања уверења, однос-
но дипломе); оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије 
(оригинал не старији од 6 месеци, овера фото-
копије не старија од 6 месеци); оригинал дока-
за надлежне полицијске управе да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(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 стече-
ном одговарајућем образовању; оверену фото-
копију дипломе о завршеним студијама првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та (само учесник конкурса који има завршене 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука); оверену фотокопију дока-
за надлежне високошколске установе о обра-
зовању из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова (само учесник конкурса који 
је образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стекао на високошкол-
ској установи у току студија или након дипло-
мирања); оверену фотокопију доказа надлежне 
високошколске установе о положеним испити-
ма из педагогије и психологије, односно ове-
рену фотокопију доказа о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (само учес-
ник конкурса који је у току студија положио 
испит из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лицен-
цу); оверену фотокопију доказа одговарајуће 
високошколске установе о положеном испиту 
из српског језика (само учесник конкурса који 
одговарајуће образовање није стекао на српс-
ком језику). Уколико учесник конкурса не дос-
тави доказе из тачке 7) и 8) пријава се сматра 
потпуном, али кандидат који буде засновао рад-
ни однос по конкурсу, у обавези 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. Усло-
ви за заснивање радног односа морају бити 
испуњени и после заснивања радног односа. 
Термини изражени у овим тексту у граматич-
ком мушком роду подразумевају природни жен-
ски и мушки род лица на која се односе. Рок за 
пријављивање на конкурс је осам дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. 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 пси-
холошку процену кандидата коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. У року од осам 
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дана од дана добијања резултата психолош-
ке процене способности за рад са ученицима, 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, обавља разго-
вор са кандидатима са листе и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. 
Изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду, доставља уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученици-
ма. Пријаве слати на горенаведену адресу. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
чланова Комисије на број телефона: 018/233-
891. Неблаговремене, непотпуне и неисправне 
пријаве се неће узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ТШ „ПРОТА СТЕВАН 

ДИМИТРИЈЕВИЋ”
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб

тел. 018/800-068

Конкурс објављен 17.06.2020. године у публи-
кацији „Послови”, за радно место: наставник 
енглеског језика на одређено време до поврат-
ка запослене са породиљског одсуства и одсу-
ства са рада ради неге детета, поништава се у 
целости. 

ТШ „ПРОТА СТЕВАН 
ДИМИТРИЈЕВИЋ”

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/800-068

Наставник енглеског језика
са 20% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене  
са породиљског одсуства и одсуства  

са рада ради неге детета

УСЛОВИ: наставу и друге облике образов-
но-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 основа-
ма система образовања и васпитања и Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016, 
2/2017, 13/2018, 7/2019 и 2/2020): 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 књи-
жевност; мастер професор предметне наста-
ве-претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајуући предмет. Кандидат треба да испуњава 
опште услове прописане законом за заснивање 
радног односа и посебне услове предвиђе-
не 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 зако-
на: обавезно образовање лица из члана 140. 
овог закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи у складу са Европс-
ким системом преноса бодова (доказ-уверење 
надлежне установе). Образовање из става 
1. овог члана, наставник, васпитач и стручни 

сарадник је обавезан да стекне у року од јед-
не, 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, специјалис-
тичке 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, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 
1) подтачка (2) овог члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: попуњен пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; потписану биографију; оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми; доказ о образовању из психолошких, педа-
гошких 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 високошкол-
ске установе о броју бодова, доказ о положе-
ном испиту за лиценцу или доказ о положеним 
испитима из педагогије и психологије; уверење 
о држављанству (оверен препис/фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених (оверен пре-
пис/фотокопију); доказ о познавању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; 
уверење о неосуђиваности за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
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 човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; лекар-
ско уверење (уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима, доставља се пре закључења угово-
ра о раду). Уверења не могу да буду старија 
од 6 месеци. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима. 
Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
се могу доставити лично или на горенаведену 
адресу.

Техничар инвестиционог и техничког 
одржавања и одржавања уређаја  

и опреме
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
техничара инвестиционог и техничког одржа-
вања и одржавања уређаја и опреме може бити 
примљен кандидат који испуњава услове пред-
виђене чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања и чланом 38. Правил-
ника 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 чла-
на 38. Правилника о организацији и системати-
зацији послова и радних задатака у Техничкој 

школи „Прота Стеван Димитријевић” у Алексин-
цу, за обављање послова радног места техни-
чара инвестиционог и техничког одржавања и 
одржавања уређаја и опреме радни однос може 
се засновати с лицем које има средње образо-
вање електротехничке или машинске струке и 
знање рада на рачунару. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: попуњен пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; потписану биографију; оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми; уверење о држављанству (оверен препис/
фотокопију); извод из матичне књиге рођених 
(оверен препис/фотокопију); доказ о позна-
вању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; уверење о неосуђиваности за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; лекарско уверење (уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима, доставља се пре закљу-
чења уговора о раду). Уверења не могу да буду 
старија од 6 месеци. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима. 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 горе-
наведену адресу.

Техничар одржавања 
информационих система  

и технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
техничара одржавања информационих систе-
ма и технологија може бити примљен канди-
дат који испуњава услове предвиђене чланом 
139. Закона о основама система образовања 
и васпитања и чланом 37. Правилника о орга-
низацији 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 37. 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова и радних задатака у Техничкој шко-
ли „Прота Стеван Димитријевић” у Алексинцу, 
за обављање послова радног места техничара 
одржавања информационих система и техно-
логија радни однос може се засновати с лицем 
које има средње образовање електротехничке 
струке и знање рада на рачунару. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; потписану биографију; оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; уверење о држављанству (оверен 
препис/фотокопију); извод из матичне књиге 
рођених (оверен препис/фотокопију); доказ о 
познавању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; уверење о неосуђиваности за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против 
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полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; лекарско уверење (уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима, доставља се пре закљу-
чења уговора о раду). Уверења не могу да буду 
старија од 6 месеци. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и уче-
ницима. 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 горе-
наведену адресу.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА  
„ДР МИЛЕНКО ХАЏИЋ”

18000 Ниш, Зетска 55

Домар - мајстор одржавања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 
и 6/2020): да имају одговарајуће образовање, 
средња стручна спрема, поседовање уверења 
за руковаоца парних котловских постројења.

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 
и 6/2020): да имају одговарајуће образовање, 
ниже образовање - основна школа.

ОСТАЛО: Кандидат треба: да има држављан-
ство РС; да има психичку, физичку и здрастве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминатнорно понашање; да зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова саставни су 
део пријаве на конкурс, а лекарско уверење 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати су дужни да доставе: пријавни фор-
мулар доступан на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; кратку биографију (CV); оверену 
фотокопију доказа о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци, оригинал или овере-
ну фотокопију); уверење о неосуђиваности (не 
старије од шест месеци, оригинал или овере-
ну фотокопију - уверење МУП-а); лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима, не старије 
од 6 месеци (доказ подноси изабрани канди-
дат, пре закључења уговора о раду); доказ о 
знању српског језика подносе само кандидати 
који образовање нису стекли на српском јези-
ку. Обавештења о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, на број телефона: 018/535-
165. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 

се узети у разматрање. У складу са чланом 154 
став 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања школа ће минимум личних пода-
така кандидата доставити Националној служби 
за запошљавање ради психолошке процене за 
рад са ученицима. Рок за пријаву на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а конкурсну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Као дан пре-
даје докумената сматра се дан предаје пошти 
(печат поште). Пријаве се могу поднети лично 
или слати на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За конкурсну комисију, са наведеним радним 
местом за које се конкурише”.

НОВИ ПАЗАР

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА 
И КОЖЕ - НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/318-373

Наставник биологије
са 20% норме часова, на одређено 

време до 60 дана, до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

Наставник математике
са 10% норме часова, на одређено 
време преко 60 дана, до повратка 

запосленог са места директора

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице, под условима прописаним Законом и 
ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има 
психичку, физичку и здравствену спосбност за 
рад са децом и ученицима; 3) није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвоа у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолоетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међунардоним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање, 
4) има држављанство Републике Србије, 5) зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Образовање наставника, 
васпитача и стручмих сарадника из психолош-
ких, педагошких и метдоичких дисциплина у 
складу са чланом 142. став 1 Закона о основа-
ма система образовање и васпитање, настав-
ник, васпитач и стручни сарадник је обавезан 
да стекне у року од једне, највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Рок за доставу 
пријава на конкурс је 8 дана од дана оглаша-
вања. Уз одштампани примерак пријемног фор-
мулара који је прописан на званичној интернет 
страници Министарства просвете, кандидати су 
дужни да доставе следећу документацију: 1) 
доказ о стручној спреми (диплома); 2) уверење 
о држављанству; 3) извод из МК рођених; 4) 
доказ о познавању језика на коме се обавља 
образовно васпитни рад; 5) уверење да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела из члана 139. став 1 тачка 3. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања. Лекарско уверење кандидат прилаже 
пре закључивања уговора о раду. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Информације се могу добити и на горе наведе-
ни број телефона.

НОВИ СА Д

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Оглас објављен 01.07.2020. године у листу 
„Послови” поништава се за радно место: за 
стицање звања наставника у звању доцента за 
ужу научну област Примењене рачунарске нау-
ке и информатика и заснивање радног односа 
на одређено време у трајању од 5 година за 1 
извршиоца са пуним радним временом, почев 
од дана ступања на снагу уговора о раду. У 
осталом делу оглас остаје непромењен.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник за ужу научну област 
Примењене рачунарске науке  

и информатика у звању  
ванредног професора

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 кандидат завр-
шио са просечном оценом најмање осам (8), 
односно да има најмање три године педагош-
ког искуства на високошколској установи, као и 
услови прописани чланом 74 Закона о високом 
образовању, чланом 143 Статута Универзитета 
у Новом Саду и чланом 14 Правилника о бли-
жим минималним условима за избор наставника 
на Универзитету у Новом Саду.

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Организација и технологије 
транспортних система

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно 
стечен научни назив доктора наука, односно 
доктора уметности или одбрањена докторска 
дисертација из области саобраћајно инжењер-
ство, као и услови прописани чланом 13 Пра-
вилника 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 објављи-
вања конкурса); 2. краћу биографију са библи-
ографијом (списак радова); 3. оверене фото-
копије диплома и додатака дипломама са свих 
нивоа студија; за дипломе стечене у иностран-
ству потребно је приложити доказ о признавању 
стране високошколске исправе; 4. фотокопира-
ну или очитану личну карту; 5. потврду о оце-
ни резултата педагошког рада - мишљење сту-
дената, 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 часописи-
ма, зборницима или саопштених на међународ-
ним или домаћим научним скуповима, односно 
признатих уметничких остварења, оригиналних 
стручних остварења (пројеката, студија, пате-
ната, оригиналних метода и сл.). објављених 
уџбеника, монографија, практикума или збир-
ки задатака, за ужу научну, уметничку, односно 
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стручну област за коју се бира, 8. доказе о руко-
вођењу или учешћу у научним, односно умет-
ничким пројектима, оствареним резултатима у 
развоју научно-наставног подмлатка на факул-
тету, учешћу у завршним радовима на специја-
листичким, мастер и докоторским академским 
студијама. За избор у звање: ванредног профе-
сора приложити и: попуњен електронски обра-
зац: Реферат комисије о кандидатима за избор 
у звање наставника - УНС_Образац_избори_кан-
дидат_в1.4.пдф. Сајту Универзитета у Новом 
Саду: https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje. Канди-
дат исти треба да пошаље не e-mail: opstaftn@
uns.ac.rs и то у року предвиђеном за пријаву 
кандидата. За сваку одредницу коју кандидат 
испуњава неопходно је приложити доказ у фор-
ми 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 институ-
ције на ком се јасно види кандидатово учешће 
у раду. За чланство у комисијама за изборе у 
звања, неопходно је доставити решење о име-
новању комисије. За учешће у програмским и 
организационим одборима скупова, неопход-
но је доставити потврду о учешћу или навести 
линк са сајта институције на ком се јасно види 
кандидатово учешће у раду. Ако је научни рад 
који представља услов за избор у звање настав-
ника 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. Одлу-
ка о избору у звање ступа на снагу почев од 
дана ступања на снагу уговора о раду. Рок за 
пријаву кандидата на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ШАМУ МИХАЉ”

21226 Бачко Петрово Село
Др Имреа Киша 34 

Оглас објављен 03.06.2020. године у публика-
цији „Послови”, поништава се за радна места: 
спремач и спремачица. У осталом делу оглас 
остаје непромењен. Кандидатима који су подне-
ли пријаве на поништени конкурс биће враћена 
документација на захтев.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАН ЧАЈАК”
21470 Бачки Петровац, Сладковичова 2

Наставник предметне наставе 
физика

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 ЗОСОВ, и то: 1) има одгова-
рајуће образовање; 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује обра-

зовно-васпитни рад - за рад са ученицима у 
словачким одељењима услов је знање словач-
ког језика. За припаднике националне мањине 
образовно-васпитни рад остварује се на јези-
ку и писму националне мањине, у складу са 
чланом 5 став 2 ЗОСОВ. Послове наставника 
и стручног сарадника, може да обавља лице 
које је стекло средње, више или високо обра-
зовање на језику на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад или је положило испит 
из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе, према члану 141 став 7. 
ЗОСОВ. Услови се доказују приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова саставни су 
део пријаве на конкурс, сем доказа из тачке 
2) који се прибавља пре закључења уговора 
о раду. Према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019) одговарајуће образовање има, однос-
но наставу и друге облике образовно-васпит-
ног рада у предметној настави може да изводи 
лице које је стекло високо образовање, и то: 
физика: професор физике, дипломирани физи-
чар, професор физике и хемије, дипломирани 
педагог за физику и хемију, професор физи-
ке и основе технике, дипломирани педагог за 
физику и основе технике, професор физике 
и математике, дипломирани астрофизичар, 
дипломирани физичар за примењену физи-
ку и информатику, професор физике и хемије 
за основну школу, професор физике и основа 
технике за основну школу, дипломирани физи-
чар за примењену физику, професор физи-
ке за средњу школу, дипломирани физичар 
истраживач, дипломирани професор физике и 
хемије за основну школу, дипломирани профе-
сор физике и основа технике за основну школу, 
дипломирани физичар за општу физику, дипло-
мирани физичар за теоријску и експериментал-
ну физику, дипломирани педагог за физику и 
општетехничко образовање ОТО, дипломирани 
астроном, смер астрофизика, професор физике 
- информатике, дипломирани физичар - меди-
цинска физика, дипломирани професор физике 
- мастер, дипломирани физичар - мастер, мас-
тер физичар, мастер професор физике, мастер 
професор физике и хемије, мастер професор 
физике и информатике, дипломирани физичар 
- мастер физике - метеорологије, дипломирани 
физичар - мастер физике - астрономије, дипло-
мирани физичар - мастер медицинске физике, 
дипломирани професор физике - хемије, мас-
тер, дипломирани професор физике - инфор-
матике, мастер, дипломирани физичар - про-
фесор физике - мастер, дипломирани физичар 
- теоријска и експериментална физика - мастер, 
дипломирани физичар - примењена и компју-
терска физика - мастер, дипломирани физи-
чар - примењена физика и информатика - мас-
тер, дипломирани физичар - професор физике 
и основа технике за основну школу - мастер, 
дипломирани физичар - професор физике и 
хемије за основну школу - мастер; мастер про-
фесор 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 про-
грамима из области физике. Пријаву са неоп-
ходном документацијом треба слати на адресу 
установе: Основна школа „Јан Чајак”, Сладко-
вичова 2, 21470 Бачки Петровац, са напоменом 
„Пријава на конкурс”. Конкурс спроводи Конкур-
сна комисија именована од стране директора 
установе. Конкурс се објављује у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
преузет са званичне интернет странице Минис-

тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја Републике Србије, који заједно са потреб-
ном документацијом достављају школи. Рок за 
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у обзир.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Асистент за ужу научну област 
Англистика (наука о књижевности)

Виши лектор за ужу научну област 
Англистика

Асистент за ужу научну област 
Германистика  

(Немачка књижевност)

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Историја модерног доба 

(Национална историја новог века, 
Помоћне историјске науке)

Наставник (сва звања)  
за ужу научну област Медијевистика 
(Национална историја средњег века)

Наставник (сва звања) за ужу  
научну област Новинарство

Наставник (сва звања) за ужу  
научну област Новинарство

Асистент за ужу научну област 
Новинарство

Наставник (сва звања) за ужу  
научну област Романистика 

(Савремени француски језик)

Сарадник у настави за ужу  
научну област Романистика 

(Италијански језик)

Асистент за ужу научну област 
Словакистика (Словачки језика)

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Српски језик и лингвистика

УСЛОВИ: Потребна документација за: 

1. Наставника (сва звања) - универзитетски 
професор: оверену фотокопију дипломе о 
завршеним основним, мастер (магистарских) 
и докторским студијама/диппломе о стеченом 
научном називу доктора наука; биографију 
састављену на основу упитника који се може 
преузети са веб-сајта Факултета http: //www.
uns.ac.rs/index.php/univerzitet/javnost-rada-2/
dokumenti/aktiuns/category/45-izbor-u-zvanje 
(Образац-реферат Комисије о каандидатима за 
избор у звање/подаци о кандидату пријавље-
ном на конкурс за избор у звање наставника 
Универзитета) у папирном облику и на ЦД-у; 
податке о досадашњем раду; списак стручних 
и научних радова као и саме радове (у папир-
ном или електронском облику на CD-у); друге 
прилоге којима се доказује испуњеност услова 
за избор у звање наставника, а који су пред-
виђени Правилником о ближим минималним 
условима за избор у звања наставника Универ-
зитета у Новом Саду http: //www.uns.ac.rs/index.
php/univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/
send/35-pravilnici/236-pr-vilni-blizi-ini-lni-usl-vi-z-
izb-r-u-zv-nj-n-s-vni.
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2. Асистента: оверену фотокопију дипломе о 
завршеним основним и мастер студијама или 
магистарским студијама; потврду да су уписа-
ни на докторске студије или потврду да је тема 
докторске дисертације одобрена (за кандида-
те који завршвају докторат по раније важећим 
прописима); биографију састављену на осно-
ву упитника који се може преузети са веб-сајт 
Факултета http: //www.ff.uns.ac.rs/sr/fakultet/
organi-fakulteta/izborno-vece у папирном обли-
ку и на CD-у (извештај о пријављеним канди-
датима за избор у звање сарадника; кандидат 
попуњава податке од II до VII); податке о доса-
дашњем раду; списак стручних и научних радо-
ва, као и саме радове.

3. Сарадника у настави: оверену фотокопију 
дипломе о завршеним основним студијама; 
потврду да су уписани на мастер академске сту-
дије Француски језик и књижевност са другим 
романским језиком и културом; биографију сас-
тављену на основу упитника који се може пре-
узети са веб-сајта Факултета (www.ff.uns.ac.rs/
fakultet/formulari_za_pisanje_referata), извештај 
за избор у звање сарадника; податке о доса-
дашњем раду; списак стручних и научних радо-
ва као и саме радове.

4. Вишег лектора: оверену фотокопију дипло-
ме о завршеним основним и мастер студија-
ма или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом високом образовању из одговарајуће 
области према раије важећим прописима; 
биографију састављену на основу упитника 
који се може преузети са веб-сајта Факултета 
(www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_
referata, извештај за избор у звање сарадни-
ка) у папирном облику и на ЦД-у; податке о 
досадашњем раду; списак стручних и научних 
радова, као и саме радове. Ближи услови за 
избор у звање наставника одређени су члано-
вима 123-128 Статута Филозофског факултета, 
Правилником о ближим минималним условима 
за избор у звања наставника Универзитета у 
Новом Саду http: //www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/
send/35-pravilnici/236-pr-vilni-blizi-ini-lni-usl-vi-z-
izb-r-u-zv-nj-n-s-vni и Статутом Универзитета у 
Новом Саду.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

21217 Бачко Градиште, Школска 33

Стручни сарадник - психолог
на одређено време,  

замена директора у првом мандату

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посло-
ва може бити примљен кандидат који испуњава 
услове из чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20), опште 
услове из Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - 
аутентично тумачење), и то: да има одгова-
рајуће високо образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања: на студијама другог степена - мас-
тер академске, мастер струковне студије или 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело утврђено у члану 139 став 1. тач-
ка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања; да је држављанин Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад - српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: 
пријавни формулар са сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја РС; пријаву 
на конкурс са основним биографским подацима; 
оверену копију или оригинал дипломе о стече-
ној врсти и степену образовања, оверену копију 
или оригинал извода из матичне књиге рође-
них - документ не старији од 6 месеци, оверену 
копију или оригинал уверења о држављанству 
- документ не старији од 6 месеци, доказ да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривична дела прописана чланом 139 став 
1 тачка 3, документ не старији од 6 месеци - 
документ издаје МУП; доказ да за лице није 
донето решење о спровођењу истраге, није 
подигнута оптужница или донет оптужни пред-
лог за кривична дела, документ не старији од 6 
месеци - документ издаје Суд; доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење), прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за запошљавање. Рок за пријаву је 10 
дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве са документацијом 
се подносе путем поште на адресу: Основна 
школа „Светозар Марковић”, 21217 Бачко Гра-
диште, Школска 33, са назнаком „За конкурс за 
стручног сарадника”. Ближе информације могу 
се добити на телефон: 021/2906-039.

Наставник предметне наставе - 
немачки језик

од 36 часова недељно  
(88,89% радног времена)

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посло-
ва може бити примљен кандидат који испуњава 
услове из чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20), опште 
услове из Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - 
аутентично тумачење), и то: да има одгова-
рајуће високо образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања: на студијама другог степена - мас-
тер академске, мастер струковне студије или 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело утврђено у члану 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања; да је држављанин Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад - српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: 
пријавни формулар са сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја РС; пријаву 
на конкурс са основним биографским подацима, 
оверену копију или оригинал дипломе о стече-
ној врсти и степену образовања, оверену копију 
или оригинал извода из матичне књиге рође-
них - документ не старији од 6 месеци, оверену 
копију или оригинал уверења о држављанству 
- документ не старији од 6 месеци, доказ да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривична дела прописана чланом 139 став 1. 
тачка 3. документ не старији од 6 месеци - доку-
мент издаје МУП; доказ да за лице није донето 
решење о спровођењу истраге, није подигнута 
оптужница или донет оптужни предлог за кри-
вична дела - документ не старији од 6 месеци 
- документ издаје суд; доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 

рад са децом и ученицима (лекарско уверење), 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
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 путем 
поште на адресу: Основна школа „Светозар 
Марковић”, 21217 Бачко Градиште, Школска 33, 
са назнаком: „За конкурс за наставника немач-
ког језика”. Ближе информације могу се добити 
на телефон: 021/2906-039.

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ
Сремски Карловци, Његошева 1/а

1. Доцент, ванредни професор и 
редовни професор

на Катедри за менаџмент у ужој научној 
области Економско-финансијски 

менаџмент (2 извршиоца), на Катедри 
за информатику у ужој научној 

области Информационе технологије 
(2 извршиоца), на Катедри за медије и 
комуникологију у ужој научној области 

Теорија медија и комуникације  
(2 извршиоца)
6 ивршилаца

2. Асистент и сарадник у настави и 
наставник вештина

(по 2 извршиоца)
6 извршилаца

3. Доцент у ужој научној области 
Информационе технологије
на Катедри за информатику,  

са 10% радног времена

УСЛОВИ: Радни однос са доцентом и ванред-
ним професором заснива се на одређено време 
од 5 година, а радни однос са редовним про-
фесором на неодређено време. Радни однос 
са асистентом заснива се на одређено време 
од 3 године, а са сарадником у настави на 1 
годину, а са наставником вештина радни однос 
заснива се на период од 10 година. Услови за 
избор у звања и заснивање радног односа су 
предвиђени чл. 73, 74, 75, 79, 82, 83, 84 и 85 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017). Пријаве кандидата са прилозима 
(биографија са неопходим подацима за писање 
извештаја, дипломе, списак објављених радова 
и остала документација) достављају се на адре-
су: Факултет за менаџмент, Сремски Карловци, 
Његошева 1/а. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Контакт 
телефон: 021/2155-183.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЛАЗА КОСТИЋ” 
21243 Ковиљ, Лазе Костића 42

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18 - др. закони, 10/2019 и 6/2020), 
да има основно образовање; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
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против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова: кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: 1. 
попуњен формулар за пријем у радни однос у 
установи образовања и васпитања (доступан 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја); 
2. доказ о одговарајућем образовању (оверена 
фотокопија дипломе траженог степена и врсте 
образовања, односно уверења - ако дипло-
ма није издата); 3. уверење о неосуђиваности 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, нити за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (не старије од 6 месеци); 4. доказ о 
држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старија од шест месеци); 5. извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија, не старија од шест месеци); 6. 
доказ о знању српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику. Уколико канди-
дат није стекао одговарајуће образовање на 
српском језику, у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија). Конкурс 
спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
сходно члану 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор, у року 
од осам дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе 
и доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Разговор са кандидатима биће 
обављен у службеним просторијама Основне 
школе „Лаза Костић”, Лазе Костића 42, 21243 
Ковиљ. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и учени-
цима, подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве треба послати на 
адресу Лазе Костића 42, 21243 Ковиљ. Пријаве 
се подносе у затвореној коверти, са назнаком: 
„Конкурс за пријем у радни однос на радно 
место чистачице”. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона: 021/2988-006.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ИСИДОРА СЕКУЛИЋ” 

21244 Шајкаш, Петра Драпшина 56

1. Наставник техничког и 
информатичког образовања

50% радног времена

2. Наставник енглеског језика

3. Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019 и 6/2020), и то: да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања и у 
складу са чланом 2. став 1. тачка 1)-7), чланом 
3 тачком 3 подтачком 1) и тачком 13 Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), односно 
чланом 9 Правилника о организацији и система-
тизацији послова у Основној школи „Исидора 
Секулић” Шајкаш број: 341/02 од 27.08.2019. 
године; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела из члана 139 став 1. тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Услови у погледу образовања 
за радно место наставника техничког образо-
вања: техника и технологија професор технич-
ког образовања; професор технике; професор 
технике и информатике; проф.информатике и 
техничког образовања; професор техничког 
образовања и машинства; професор машин-
ства; професор електротехнике; проф.технич-
ког образовања и техничког цртања; проф.тех-
ничког образовања и физике; проф. физике и 
основа технике; проф.техничког образовања и 
хемије; дипломирани педагог за физику и опш-
тетехничкообразовање ОТО; дипл.професор 
физике и основа за основну школу; професор 
физике и основа технике за основну школу; 
проф. техничког образовања и васпитања; 
проф. техничког васпитања и образовања; 
проф. политехничког образовања и васпитања; 
проф. политехничког образовања; проф.техни-
ке и графичких комуникација; проф. производ-
но-техничког образовања; дипл. педагог за тех-
ничко образовање; дипломирани педагог за 
физику и основе технике; професор основа тех-
нике и производње; проф. политехнике; проф.
технике и медијатекарства; проф. техничког 
образовања и медијатекар; дипломирани физи-
чар - проф. физике и основа технике за основну 
школу - мастер; дипломирани проф. физике и 
основа технике за основну школу - мастер; 
дипломирани проф. технике и информати-
ке-мастер; дипл. професор технике - мастер; 
мастер проф. технике и информатике; мастер 
проф. информатике и технике; професор осно-
ва технике и информатике; мастер професор 
технике и информатике за електронско учење; 
мастер професор предметне наставе (претход-
но завршене студије првог степена из области 
техничког и информатичког образовања). 
Наставу из предмета могу да изводе и лица која 
су завршила двопредметне студије на факулте-
ту, ако су на том факултету савладала програм 
из тих предмета у трајању од осам семестара. 
Информатика и рачунарство: професор, однос-
но дипломирани професор (са завршеним 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали 

високо образовање до 10. септембра 2005. 
године у области информатике, математике, 
физике, електротехнике, машинства или тех-
ничког образовања); професор, односно дипло-
мирани професор (са завршеним основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, двопре-
дметне студије, где је један предмет обавезно 
информатика; дипломирани математичар, 
дипломирани физичар, дипломирани информа-
тичар (сви смерови и одсеци, са завршеним 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године); дипломирани инжењер (са завршеним 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године у области информатике, информационих 
технологија, организационих наука, електро-
технике и рачунарске технике; дипломирани 
економиста (са завршеним основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године у области информа-
тике); мастер професор у области информати-
ке, математике, физике, електротехнике, 
машинства; мастер професор (двопредметне 
студије) где је један предмет обавезно инфор-
матика; 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 сту-
дије првог степена из области информатике, 
информационих технологија, математике, физи-
ке, организационих наука, електротехнике или 
рачунарске технике). Лица која су стекла ака-
демско звање мастер морају да имају у оквиру 
завршених основних академских студија поло-
жено 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 образов-
но-васпитног рада из предмета Информатика и 
рачунарство може да изводи и лице које је на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри 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 информа-
тике 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 информа-
тичких предмета (од тога најмање један из 
области Програмирање и најмање два предмета 
из једне или две следеће области - Математика 
или Теоријско рачунарство). Испуњеност усло-
ва из ове тачке утврђује министарство надлеж-
но за послове образовања, на основу наставног 
плана и програма студија, односно студијског 
програма. Услови у погледу образовања за рад-
но место наставника енглеског језика: профе-
сор, односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност; дипломирани професор 
енглеског језика и књижевности; мастер фило-
лог (студијски програм или главни предмет/про-
фил енглески језик); мастер професор језика 
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и књижевности (студијски програм или главни 
предмет/профил енглески језик); мастер про-
фесор језика и књижевности (студијски про-
грам Језик, књижевност и култура); мастер про-
фесор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет). Услови у 
погледу образовања за радно место наставника 
разредне наставе: професор разредне наставе; 
наставник разредне наставе; професор педаго-
гије са претходно завршеном педагошком ака-
демијом или учитељском школом; професор 
разредне наставе и енглеског језика за основну 
школу; мастер учитељ; дипломирани учи-
тељ-мастер; професор разредне наставе и 
ликовне културе за основну школу. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошкогразвоја и уз 
попуњен и одштампан пријавни формулар дос-
тављају 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); уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију, не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
доказ о знању српског језика - диплома о стече-
ном средњем, вишем или високом образовању 
на српском језику или документ о положеном 
испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе (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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
- уверење МУП-а (оригинал или оверену фото-
копију, не старије од 6 месеци). Уверење о пси-
хичкој, 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 Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране. Пријаве се достављају на адресу 
школе: Основна школа „Исидора Секулић” 
Петра Драпшина 56, 21244 Шајкаш. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секратара школе, на телефон: 021/2964-067.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ - 
ТИМС

21000 Нови Сад, Радничка 30а

Наставник (сва звања),  
поље Друштвено-хуманистиче науке, 

ужа научна област Психологија
на одређено време

УСЛОВИ: докторат наука из одговарајуће нау-
чне области (психолошке науке) и испуњеност 
услова прописаних чланом 74. Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 
- др. закони) за избор у звање наставника. 
Посебан услов за горе наведено радно место 
је да кандидат има одговарајуће компетенције 
у педагошком раду. Поред услова предвиђених 
Законом о високом образовању, кандидат тре-
ба да испуњава и услове предвиђене Статутом 

Факултета за спорт и туризам и Правилником о 
ближим условима и поступку за избор у звање 
наставника и сарадника Универзитета Едуконс.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да поднесе доказе о испуњености услова 
конкурса: радну биографију, извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију), оригинале или оверене фотокопије 
диплома свих нивоа студија, фотокопију лич-
не карте, уверење о некажњавању издато од 
стране надлежног државног органа, уверење 
да није осуђиван/а за кривична дела као ни да 
се пред надлежним органима не води кривични 
поступак против кандидата, списак објавље-
них научних радова и да достави саме радове. 
Пријаву са наведеним доказима о испуњењу 
услова конкурса сви кандидати могу послати на 
поштанску адресу: Факултет за спорт и туризам 
- Тимс, Радничка 30а, Нови Сад, са назнаком 
„За конкурс”. Информације у вези са конкурсом 
се могу добити на број телефона 021/530-633 
или 021/530-231, сваког радног дана од 08.00 
до 16.00 часова. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати.

ПАНЧЕВО

ОШ „БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО” 
26310 Алибунар, Вука Караџића 4

1. Наставник математике
на српском језику, за рад у матичној 
школи у Алибунару и у издвојеном 

одељењу у Селеушу

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: Општи услови: сви кандидати треба 
да испуњавају следеће услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019, 27/2018 - др. зако-
ни и 6/2020) и то да: 1) имају одговарајуће обра-
зовање; 2) имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) 
нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) имају држављанство Републике Србије; 5) 
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. У складу са чланом 140 став 1 и 2 Зако-
на 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 обли-
ка образовно-васпитног рада и то: 

За радно место 1: професор математи-
ке, дипломирани математичар, дипломирани 

математичар за теоријску математику и при-
мене, дипломирани математичар за рачунар-
ство и информатику, дипломирани математи-
чар - информатичар, професор математике 
и рачунарства, дипломирани математичар за 
математику економије, професор информати-
ке - математике, дипломирани математичар 
- астроном, дипломирани математичар - при-
мењена математика, - дипломирани матема-
тичар - математика финансија (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани 
информатичар, мастер математичар, мастер 
професор математике, мастер професор мате-
матике и физике, мастер професор математи-
ке и информатике, мастер професор физике и 
математике, мастер професор информатике и 
математике, дипломирани професор математи-
ке-мастер, дипломирани математичар - мастер, 
дипломирани инжењер математике - мастер 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани математичар - професор мате-
матике, дипломирани математичар - теоријска 
математика, дипломирани инжењер математи-
ке (са изборним предметом Основи геометрије), 
професор хемије - математике, професор гео-
графије - математике, професор физике - мате-
матике, професор биологије - математике, 
професор математике - теоријско усмерење, 
професор математике - теоријски смер, дипло-
мирани математичар и информатичар, дипло-
мирани математичар - механичар, мастер про-
фесор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломира-
ни-мастер треба да имају завршене основне 
академске студије на студијским програмима 
из области математике или примењене мате-
матике (са положеним испитом из предмета 
геометрија или основи геометрије) или двопре-
дметне наставе математике и физике односно 
математике и информатике.

За радно место 2: професор математи-
ке, дипломирани математичар, дипломирани 
математичар за теоријску математику и при-
мене, дипломирани математичар за рачунар-
ство и информатику, дипломирани математи-
чар - информатичар, професор математике 
и рачунарства, дипломирани математичар за 
математику економије, професор информати-
ке - математике, дипломирани математичар 
- астроном, дипломирани математичар - при-
мењена математика, - дипломирани матема-
тичар - математика финансија (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани 
информатичар, мастер математичар, мастер 
професор математике, мастер професор мате-
матике и физике, мастер професор математи-
ке и информатике, мастер професор физике и 
математике, мастер професор информатике и 
математике, дипломирани професор математи-
ке-мастер, дипломирани математичар - мастер, 
дипломирани инжењер математике - мастер 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани математичар - професор мате-
матике, дипломирани математичар - теоријска 
математика, дипломирани инжењер математи-
ке (са изборним предметом Основи геометрије), 
професор хемије - математике, професор гео-
графије - математике, професор физике - мате-
матике, професор биологије - математике, 
професор математике - теоријско усмерење, 
професор математике - теоријски смер, дипло-
мирани математичар и информатичар, дипло-
мирани математичар - механичар, мастер про-
фесор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломира-
ни-мастер треба да имају завршене основне 
академске студије на студијским програмима 
из области математике или примењене мате-
матике (са положеним испитом из предмета 
геометрија или основи геометрије) или двопре-
дметне наставе математике и физике односно 
математике и информатике.
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Наука и образовање

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Кандидати су дужни да уз пријавни форму-
лар 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 фотоко-
пију); 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но 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 одго-
варајуће образовање стекли на српском језику 
и језику на коме се остварује образовно-васпит-
ни 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 ориги-
нал или оверена фотокопија. Напомена: лекар-
ско уверење о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способан за рад са децом и уче-
ницима подноси се школи пре закључења уго-
вора 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 Национа-
лан служба за запошљавање, применом стан-
дардизованих поступака. Уколико је већ извр-
шена 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 приложе-
ним, а неовереним фотокопијама, као и прија-
ве оних кандидата који не испуњавају услове у 
погледу образовања, врсте и степена стручне 
спреме неће бити узете у разматрање. Овере-
не фотокопије не могу бити старије од 6 месе-
ци. Школа није у обавези да враћа конкурсну 
документацију. Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде подата-
ка у конкурсном поступку, у складу са Законом 
о заштити података о личности („Сл. гласник 
РС”, бр. 87/18). Уколико је образовање стече-
но у иностранству, испуњеност услова у погле-
ду стеченог образовања за обављање послова 
наставника утврђује решењем министар. У том 
случају доставити решење министра о испуње-
ности 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 кон-
курса, кандидати треба да достави искључи-
во препоручено поштом на наведену адресу: 
Основна школа „Братство и јединство”, Улица 
Вука Караџића 4, 26310 Алибунар или предају 
лично у секретаријату школе, сваког радног 
дана од 9 до 12 часова. Телефон за информа-
ције: 013/2100-194 и 013/641-005.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

26310 Алибунар, Вука Караџића 2

Наставник математике
са 66, 67% радног времена,  

образовно-васпитни рад се остварује  
на румунском језику

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посло-
ва радног места наставника математике може да 
буде примљен кандидат који је стекао одгова-
рајуће високо образовање: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; и који је стекао стручни 
назив, односно академско звање прописано Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016, 
2/2017, 13/2018, 7/2019 и 2/2020): 1) професор 
математике; 2) дипломирани математичар; 3) 
дипломирани математичар за теоријску матема-
тику и примене; 4) дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику; 5) дипломирани 
математичар - информатичар; 6) дипломирани 
математичар - професор математике; 7) дипло-
мирани математичар за математику економије; 
8) професор математике теоријско усмерење; 9) 
професор математике - теоријски смер; 10) про-
фесор математике и рачунарства; 11) професор 
информатике - математике; 12) професор хемије 
- математике; 13) професор географије - мате-
матике; 14) професор физике - математике; 15) 
професор биологије - математике; 16) дипло-
мирани математичар - астроном; 17) дипломи-
рани математичар - теоријска математика; 18) 
дипломирани математичар - примењена мате-
матика; 19) дипломирани математичар - мате-
матика финансија; 20) дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи 
геометрије); 21) дипломирани информатичар; 
22) дипломирани професор математике - мас-
тер; 23) дипломирани математичар - мастер; 
24) мастер математичар; 25) мастер профе-
сор математике. Лице из тачке 22) до 25) које 
је стекло академско звање мастер мора имати 
претходно завршене основне академске студије 
на студијским програмима Математика или При-
мењена математика (са положеним испитом из 
предмета Геометрија или Основи геометрије). 
Наставу и друге облике образовно-васитног рада 
из предмета математика у подручју рада Еконо-
мија, право и администрација може да изводи: 
дипломирани математичар - мастер математи-
ке финансија. Кандидат за наставника матема-
тике треба да испуњава и следеће услове: има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; има држављанство 

Републике Србије; није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; извршена психолошка процена спо-
собности за рад с децом и ученицима, у складу 
са Законом; зна српски језик и румунски језик 
(језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад). Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (у даљем 
тексту: Министарство). Уз пријаву на конкурс 
кандидат доставља: одштампани пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Министар-
ства, а остала потребна документација доставља 
се у оригиналу или овереној копији: 1. доказ о 
стеченом одговарајућем високом образовању; 
2. извод из матичне књиге рођених; 3. доказ 
о држављанству Републике Србије; 4. доказ о 
неосуђиваности правноснажном пресудом за 
поменута кривична дела и непостојању дискри-
минаторног понашања на страни кандидата, 
утврђеног у складу са законом; 5. доказ о знању 
српског језика и румунског језика - доказ о сте-
ченом средњем, вишем или високом образовању 
на српском језику односно румунском језику или 
о положеном испиту из тих језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Лекар-
ско уверење о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима, доставља се пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање на конкурс је осам 
дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос, у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем пријава и кандидати који су изабра-
ни у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандидати-
ма са листе кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом кандидати достављају на адресу: 
Економско-трговинска школа „Доситеј Обрадо-
вић” Алибунар, Вука Караџића 2, 26310 Алибу-
нар, са назнаком „За конкурс - наставник мате-
матике”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе на телефон, тел. 
013/641-036, локал 26.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

26310 Алибунар, Вука Караџића 2

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: има завршено основно образовање; има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; има држављанство 
Републике Србије; није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
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чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; извршена пси-
холошка процена способности за рад с децом 
и ученицима, у складу са Законом; зна српски 
језик. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(у даљем тексту: Министарство). Уз пријаву 
на конкурс кандидат доставља: одштампани 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства, а остала потребна докумен-
тација доставаља се у оригиналу или овереној 
копији: 1. доказ о завршеном основном обра-
зовању; 2. извод из матичне књиге рођених; 
3. доказ о држављанству Републике Србије; 4. 
доказ о неосуђиваности правноснажном пре-
судом за поменута кривична дела и непостојању 
дискриминаторног понашања на страни канди-
дата, утврђеног у складу са законом; 5. доказ о 
знању српског језика уколико основно образо-
вање и васпитање није стечено на српском јези-
ку. Лекарско уверење о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима, доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријављивање 
на конкурс је осам дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Конкурсна коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава и канди-
дати који су изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
и доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом канди-
дати достављају на адресу: Економско-трговин-
ска школа „Доситеј Обрадовић” Алибунар, Вука 
Караџића 2, 26310 Алибунар, са назнаком „За 
конкурс - чистачица”. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе, на 
телефон: 013/641-036 локал 26.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СЛОБОДАН ЈОВИЋ”

12256 Волуја
тел. 012/880-100, 062/8425-141

e-mail: osvoluja@gmail.com

Наставник математике

Наставник математике
са 66,64% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из 
чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, и то: а) да има одгова-
рајуће образовање у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 

стручних сарадника; б) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; в) да има држављанство Републике 
Србије; г) да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад; д) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу за законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Уз пријавни формулар који се пре-
узима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају потребну документацију у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса и то: 1. 
диплому о стеченом одговарајућем образовању; 
2. уверење о држављанству, не старије од 6 
месеци; 3. личну биографију - CV. Сви докази се 
подносе у оригиналу или овереној фотокопији. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дада од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Раз-
говор са кандидатима биће обављен у прос-
торијама ОШ „Слободан Јовић” Волуја, 12256 
Волуја. Пријаве са доказима о испуњености 
услова се предају непосредно у секретарија-
ту школе сваког радног дана од 7.00 до 14.00 
часова или поштом на адресу: ОШ „Слободан 
Јовић” Волуја, 12256 Волуја. Рок за подношење 
пријава је осам дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”. Пријаве се предају у 
затвореној коверти са назнаком: „За конкурс за 
пријем у радни однос на радно место настав-
ника ____________________________” (назив 
радног места за које се конкурише).

ОСНОВНА ШКОЛА  
„СЛОБОДАН ЈОВИЋ”

12256 Волуја
тел. 012/880-100, 062/8425-141

e-mail: osvoluja@gmail.com

Наставник енглеског језика

Наставник руског језика

Наставник физике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из 
чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, и то: а) да има одгова-
рајуће образовање у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника; б) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; в) да има држављанство Републике 
Србије; г) да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад; д) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 

и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу за законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Уз пријавни формулар који се пре-
узима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају потребну документацију у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса и то: 1. 
диплому о стеченом одговарајућем образовању; 
2. уверење о држављанству, не старије од 6 
месеци; 3. личну биографију - CV. Сви докази се 
подносе у оригиналу или овереној фотокопији. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Раз-
говор са кандидатима биће обављен у прос-
торијама ОШ ”Слободан Јовић” Волуја, 12256 
Волуја. Пријаве са доказима о испуњености 
услова се предају непосредно у секретарија-
ту школе, сваког радног дана од 7.00 до 14.00 
часова или поштом на адресу: ОШ „Слободан 
Јовић” Волуја, 12256 Волуја. Рок за подношење 
пријава је осам дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”. Пријаве се предају у 
затвореној коверти са назнаком: „За конкурс за 
пријем у радни однос на радно место настав-
ника ____________________________” (назив 
радног места за које се конкурише).

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
„МАЈСКИ ЦВЕТ”

12220 Велико Градиште, Бошка Вребалова 1
тел. 012/7662-633

Сервирка

УСЛОВИ: 1) да лице има одговарајуће основ-
но образовање, 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; Докази о испуњености 
услова из тач. 1), 3)-4) овог члана саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из става 1. тач-
ка 2) овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидат је дужан да приложи: 
пријавни формулар са интернет сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
потписану биографију кандидата, оригинал/
оверену копију дипломе, оригинал/оверену 
копију уверења о држављанству, оригинал/
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оверену копију уверења о неосуђиваности. 
Трајање радног односа: неодређено време. 
Радно време: пуно. Рок за подношење пријаве: 
осам дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови”. Лице задужено за давање 
обавештења о јавном конкурсу: секретар Милан 
Митић. Адреса на коју се подносе пријаве: Бош-
ка Вребалова 1, Велико Градиште.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Оглас објављен 17.06.2020. године у публика-
цији „Послови” број 886, за радно место: чиста-
чица - 2 извршиоца, поништава се у делу који 
се односи на број извршилаца, тако да остаје 
конкурс за то радно место али сада гласи: чис-
тачица - 1 извршилац.

ОСНОВНА ШКОЛА „ДУДЕ ЈОВИЋ”
12374 Жабари, Кнеза Милоша 117

тел. 012/250-119, 012/250-109

Наставник разредне наставе

Дипломирани психолог  
- стручни сарадник

Шеф рачуноводства

Радник за одржавање хигијене
3 извршиоца

Домар - мајстор одржавања

Домар - ложач

УСЛОВИ: Послове наставника и психолога у 
основној школи може да обавља лице - кан-
дидат који испуњава следеће услове: 1. да 
има одговарајуће високо образовање према 
чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020), 7. сте-
пен стручне спреме, тј. ако је стекао: 1) одго-
варајуће високо образовање за наставника и 
психолога основне школе на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (ово лице - кандидат мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет односно групу предмета), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године, односно: 2) одгова-
рајуће високо образовање за наставника и пси-
холога основне школе, на основним студијама у 
трајању од најмање четири године по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; 3) обавезно образовање 
кандидата за наставника и психолога у основној 
школи је и образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина које је стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова, прописано чл. 142 
ст. 1 Закона о основама система образовања 

и васпитања; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидат за наставника и психолога је 
обавезан да поред попуњеног пријавног фор-
мулара са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС, писане молбе за пријем у радни однос на 
неодређено време, кратке биографије, фотоко-
пије очитане личне карте са чипом или личне 
карте без чипа, основној школи достави и сле-
дећа документа: извод из матичне књиге рође-
них на прописаном обрасцу, трајни са холо-
грамом; уверење о држављанству Републике 
Србије, на прописаном обрасцу; уверење из 
надлежног основног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак и није покре-
нута истрага за кривична дела из надлежности 
основних и виших судова и основних и виших 
јавних тужилаштава (уверење да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију), и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а да према подацима из казнене евиден-
ције овог министарства кандидат није осуђиван 
(извод из КЕ - казнене евиденције); диплома 
или уверење о стеченом високом образовању 
за наставника и психолога основне школе на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године или 
о стеченом академском називу мастер на сту-
дијама другог степена за наставника и психо-
лога основне школе по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године, тј. диплома и додатак дипломи са 
основних студија и диплома и додатак дипломи 
са мастер студија, из чл. 140 ст. 1 и 2 закона 
(VII степен стручне спреме одговарајуће врсте 
занимања); уверење или потврда да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Ако се ово уверење или потвр-
да не може прибавити, исто се може доказа-
ти овереном фотокопијом индекса или додатка 
дипломи са основних студија и мастер студија. 
Уверење да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (уверење о здравственом стању издато 
од надлежне здравствене установе - надлежне 
службе медицине рада) се подноси непосредно 
пре закључења уговора о раду. Доказ о знању 

српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад доставља кандидат 
који одговарајуће високо образовање није сте-
као на српском језику. Наставник и психолог 
треба да испуњава услове прописане чл. 139, 
чл. 140 ст. 1 и 2, чл. 141 ст. 7, чл. 142 ст. 1 и 4 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020) и да има стручну спрему про-
писану Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019) и 
Правилником о организацији и систематизацији 
послова у ОШ „Дуде Јовић” Жабари. Послове 
наставника и психолога може да обавља лице 
које је стекло високо образовање на језику на 
коме се остварује образовно-васпитни рад или 
је положило испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (чл. 141 
ст. 7 Закона). Наставник и психолог мора да 
има и обавезно образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина које је 
стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (чл. 142 
ст. 1 Закона). Сматра се да наставник и пси-
холог који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу има обра-
зовање из чл. 142 ст. 1 Закона (чл. 142 ст. 4 
Закона).

Послове радника за одржавање хигијене у 
основној школи може да обавља лице - канди-
дат који испуњава следеће услове: 1. да има 
одговарајуће образовање према чл. 139 ст. 1 т. 
1 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020) и према Правилнику о органи-
зацији и систематизацији послова, I степен 
стручне спреме, тј. ако је стекао: основно обра-
зовање и васпитање, односно завршио основну 
школу у трајању од 8 разреда; 1. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 2. да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 3. 
да има држављанство Републике Србије; 4. да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат за радника 
за одржавање хигијене је обавезан да поред 
попуњеног пријавног формулара са званичне 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја РС, писане молбе за 
пријем у радни однос на неодређено време, 
кратке биографије, фотокопије очитане личне 
карте са чипом односно личне карте без чипа, 
основној школи достави и следећа документа: 
извод из матичне књиге рођених, на прописа-
ном обрасцу, трајни са холограмом, уверење о 
држављанству Републике Србије, на прописа-
ном обрасцу, уверење из надлежног основног 
суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак и није покренута истрага за 
кривична дела из надлежности основних и 
виших судова и основних и виших јавних тужи-
лаштава (уверење да кандидат није осуђиван 
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правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију), и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а да према подацима из казнене евиден-
ције овог министарства кандидат није осуђиван 
(извод из КЕ - казнене евиденције), сведочан-
ство о завршеној основној школи, односно о 
стеченом основном образовању и васпитању у 
трајању од 8 разреда (I степен стручне спреме), 
као одговарајуће образовање прописано чл. 
139 Закона и Правилником о организацији и 
систематизацији послова. Уверење да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (уверење о 
здравственом стању издато од надлежне здрав-
ствене установе, дома здравља), подноси се 
непосредно пре закључења уговора о раду. 
Доказ о знању српског језика и језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад доставља 
кандидат који одговарајуће образовање није 
стекао на српском језику. Радник за одржавање 
хигијене треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020) и Правилником о 
организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Дуде Јовић” Жабари. Послове домара - ложача 
у основној школи може да обавља лице - канди-
дат који испуњава следеће услове: 1. да има 
одговарајуће образовање према чл. 139 ст. 1 т. 
1 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020) и према Правилнику о органи-
зацији и систематизацији послова, 1. степен 
стручне спреме и пожељно је да има одгова-
рајућу стручну оспособљеност за ложача, тј. 
ако је стекао: основно образовање и васпитање 
у трајању од 8 разреда или најмање први раз-
ред средњег образовања и васпитања и пожељ-
но је да буде стручно оспособљен за безбедно 
обављање послова при руковању топловодним 
котловима на чврста горива са ручним 
ложењем; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3. да није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат за домара-ложача је обавезан да 
поред попуњеног пријавног формулара са зва-
ничне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја РС, писане 
молбе за пријем у радни однос на неодређено 
време, кратке биографије, фотокопије очитане 
личне карте са чипом односно личне карте без 
чипа, основној школи достави и следећа доку-
мента: извод из матичне књиге рођених, на 
прописаном обрасцу, трајни са холограмом, 
уверење о држављанству Републике Србије, на 
прописаном обрасцу, уверење из надлежног 

основног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак и није покренута истра-
га за кривична дела из надлежности основних и 
виших судова и основних и виших јавних тужи-
лаштава (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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију), и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а да према подацима из казнене евиден-
ције овог министарства кандидат није осуђиван 
(извод из КЕ - казнене евиденције). Сведочан-
ство о стеченом основном образовању и васпи-
тању или сведочанство о завршеном најмање 
првом разреду средњег образовања и васпи-
тања (I степен стручне спреме), као одгова-
рајуће образовање прописано чл. 139 Закона и 
Правилником о организацији и систематизацији 
послова. Пожељно је да има уверење о струч-
ној оспособљености за безбедно обављање 
послова при руковању топловодним котловима 
на чврста горива са ручним ложењем издато од 
надлежне установе или привредног друштва, а 
ако га не поседује, извршиће се стручна обука 
коју ће обезбедити послодавац. Уверење да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (уве-
рење о здравственом стању издато од надлеж-
не здравствене установе - дома здравља), које 
се подноси непосредно пре закључења уговора 
о раду. Доказ о знању српског језика и језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
доставља кандидат који одговарајуће образо-
вање није стекао на српском језику. Домар - 
ложач треба да испуњава услове прописане чл. 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020) и Правилником о 
организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Дуде Јовић” Жабари. Послове домара-мајстора 
одржавања у основној школи може да обавља 
лице - кандидат који испуњава следеће услове: 
1. да има одговарајуће образовање према чл. 
139 ст. 1 т. 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) и према 
Правилнику о организацији и систематизацији 
послова, III степен стручне спреме, тј. ако је 
стекао: средње образовање и васпитање у 
трајању од 3 разреда, из области браварског 
смера, монтерског смера, машинске струке, 2. 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат за 
домара-мајстора одржавања је обавезан да 
поред попуњеног пријавног формулара са зва-
ничне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја РС, писане 

молбе за пријем у радни однос на неодређено 
време, кратке биографије, фотокопије очитане 
личне карте са чипом односно личне карте без 
чипа, основној школи достави и следећа доку-
мента: извод из матичне књиге рођених, на 
прописаном обрасцу, трајни са холограмом, 
уверење о држављанству Републике Србије, на 
прописаном обрасцу, уверење из надлежног 
основног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак и није покренута истра-
га за кривична дела из надлежности основних и 
виших судова и основних и виших јавних тужи-
лаштава (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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију), и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а да према подацима из казнене евиден-
ције овог министарства кандидат није осуђиван 
(извод из КЕ - казнене евиденције), сведочан-
ство о стеченом средњем образовању и васпи-
тању у трајању од 3 разреда (III степен стручне 
спреме) из области браварског смера, монтерс-
ког смера, машинске струке, као одговарајуће 
образовање прописано чл. 139 Закона и Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова; уверење да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (уверење о здравственом 
стању издато од надлежне здравствене устано-
ве - Дома здравља), које се подноси непосредно 
пре закључења уговора о раду. Доказ о знању 
српског језика и језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад доставља кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику. Домар - мајстор одржавања тре-
ба да испуњава услове прописане чл. 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020) и Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у ОШ „Дуде Јовић” Жабари. 
Послове шефа рачуноводства у основној школи 
може да обавља лице - кандидат који испуњава 
следеће услове: 1. да има одговарајуће више 
образовање или високо образовање првог сте-
пена, односно средње образовање, према чл. 
139 ст. 1 т. 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) и према Пра-
вилнику о организацији и систематизацији 
послова, 6 односно 4 степен стручне спреме, тј. 
ако је стекао: 1) одговарајуће више образовање 
у трајању од две године по пропису који је 
уређивао више/високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, из области економских 
наука, 2) одговарајуће високо образовање на 
основним студијама првог степена у трајању од 
три године (основне струковне студије, 180 
ЕСПБ) по пропису који уређује високо образо-
вање од 10. септембра 2005.г., из области еко-
номских наука, 3) одговарајуће средње образо-
вање у трајању од четири године, из области 
економских наука, и има најмање пет година 
радног искуства на рачуноводственим послови-
ма са средњим образовањем; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела  
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примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат за шефа рачуновод-
ства је обавезан да поред попуњеног пријавног 
формулара са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, писане молбе за пријем у радни 
однос на неодређено време, кратке биографије, 
фотокопије очитане личне карте са чипом или 
личне карте без чипа, основној школи достави и 
следећа документа: извод из матичне књиге 
рођених на прописаном обрасцу, трајни са холо-
грамом, уверење о држављанству Републике 
Србије, на прописаном обрасцу, уверење из 
надлежног основног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак и није покре-
нута истрага за кривична дела из надлежности 
основних и виших судова и основних и виших 
јавних тужилаштава (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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију), и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а да према подацима из казнене евиден-
ције овог министарства кандидат није осуђиван 
(извод из КЕ - казнене евиденције), диплома 
или уверење о стеченом вишем образовању у 
трајању од две године по пропису који је уређи-
вао више/високо образовање до 10. септембра 
2005.г., из области економских наука, или о сте-
ченом високом образовању на основним сту-
дијама првог степена у трајању од три године 
(основне струковне студије, 180 ЕСПБ) по про-
пису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005.г., из области економских 
наука (VI степен стручне спреме одговарајуће 
врсте занимања), или о стеченом средњем обра-
зовању у трајању од четири године, из области 
економских наука, и доказ да има најмање пет 
година радног искуства на рачуноводственим 
пословима са средњим образовањем, као одго-
варајуће образовање прописано чл. 139 Закона 
и Правилником о организацији и систематиза-
цији послова, уверење да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (уверење о здравственом 
стању издато од надлежне здравствене устано-
ве - дома здравља), које се подноси непосредно 
пре закључења уговора о раду. Доказ о знању 
српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад доставља кандидат 
који одговарајуће високо образовање није сте-
као на српском језику. Шеф рачуноводства тре-
ба да испуњава услове прописане чл. 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020) и Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у ОШ „Дуде Јовић” Жабари. 

ОСТАЛО: Кандидати потребну документацију 
достављају установи психолошку процену спо-
собности свих кандидата за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Наведени документи морају бити 
оригинални или фотокопије оверене у основном 

суду или општинској-градској управи или код 
јавног бележника, не старији од 6 месеци. 
Неблаговремене, непотпуне и неуредне молбе 
за пријем у радни однос, молбе са неовереним 
документима, неће бити узете у разматрање. 
Молбе за пријем у радни однос на неодређе-
но време са пријавним формуларом и докази-
ма о испуњавању услова конкурса достављају 
се поштом или лично у затвореној коверти у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у листу „Послови” Националне службе за запо-
шљавање, на адресу: ОШ „Дуде Јовић” Жабари, 
Кнеза Милоша 117, 12374 Жабари. Телефони за 
информације: 012/250-119, 012/250-109.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
Штаваљ

1. Помоћни радник
50% радног времена,  

за рад у ИО Драгојловиће

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар са званичне стра-
нице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, каднидати су дужни доставити сле-
дећа документа којим доказују испуњеност услова 
за пријем у радни однос из чл. 139 Закона о осно-
вама 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) да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) држављанство Репу-
блике Србије; 5) да 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) овог прибавља се пре закљу-
чења 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.

ПРОКУПЉЕ

СРЕДЊА ШКОЛА БЛАЦЕ
18420 Блаце, Краља Петра I 3

тел. 027/371-315, 371-533

Наставник математике

УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи 
у складу са Европским системом преноса бодо-
ва или да је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или положио стручни 

испит (испит за лиценцу) и да поседује знања 
у складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Службени гласник РС 
- Просветни гласник” бр. 5/15, 10/16, 2/17, 7/17 
и 13/18 и 11/19); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом, да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање по члану 139 Зао-
кна о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 
- др. закон) и да је држављанин РС.

Руковалац пољопривредних машина

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање по члану 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 
27/18 - др. закон) и да је држављанин РС.

Чистачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање по члану 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 
27/18 - др. закон) и да је држављанин РС.

ОСТАЛО: Кандидати достављају пријавни форму-
лар који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, уверење о држављанству не 
старије од 6 месеци, лекарско уверење се дос-
тавља пре закључења уговора о раду, уверење 
да није осуђиван прибавља установа, потврду са 
факултета о положеним испитима из психологије, 
педагогије, методике у вредности од 30 бодова и 
6 бодова праксе или потврду о положеним испи-
тима из педагогије и психологије или потврду о 
положеном стручном испиту. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве слати на горе наведену адресу.
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Наука и образовање

СМЕДЕРЕВО

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
11322 Скобаљ, Маршала Тита 109

тел. 026/4791-205

Наставник српског језика

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају услове прописане чл. 139, 140 и 142 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања: да имају одговарајуће образовање, у 
складу са чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи; да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије (извод из МК 
рођених и уверење о држављанству); да знају 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад, обавезно је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства (део „Ново на сајту”), а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Потпуном 
пријавом сматра се својеручно потписана прија-
ва која садржи: попуњен пријавни формулар 
(формулар за пријаву на конкурс), уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци (може и оверен препис/фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених или оверен 
препис/фотокопија, оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, оверен препис или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу (кандидати за послове 
наставника, стручног сарадника или секретара 
школе, осим приправника и других лица која 
могу засновати радни однос без положеног 
одговарајућег испита); доказ о неосуђиваности 
(уверење из МУП-а), доказ о знању српског 
језика/доказ о знању српског језика и језика на 
којем ће остваривати образовно-васпитни рад 
код послодавца (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику/на 
српском језику и на језику на којем ће оствари-
вати образовно-васпитни рад код послодавца), 
уверење (потврда) високошколске установе да 
имају образовање из члана 140 ЗОСОВ-а из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. 
Кандидат који је у току студија положио испите 
из педагогије, психологије и методике или има 

положен стручни испит или испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са европ-
ским системом преноса бодова, али о томе 
мора да пружи одговарајући доказ. Потребно 
је да у пријави кандидати наведу и актуелни 
број фиксног или мобилног телефона и тачну 
адресу пребивалишта. Пожељно је доставити и 
радну биографију. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Напомена: документација 
се не враћа кандидатима који доставе прија-
ве. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
именује директор. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе из става 6. овог члана 
и доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Лекарско уверење доставиће 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Додатне информације путем телефона: 
026/4791-205, секретар школе. Пријаве се дос-
тављају непосредно или путем поште на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс”.

ОШ „РАДИЦА РАНКОВИЋ”
11317 Лозовик, Трг првобораца 7

тел. 026/831-741
e-mail: oslozovik@gmail.com

Наставник физике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања - стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Кандидат мора 
да има степен и врсту стручне спреме у скла-
ду са важећим Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи - за обављање послова настав-
ника физике. Остали услови: 1) да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 2) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 3) држављанство Републике Србије; 
4) да зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доста-
вити: попуњен пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства просвете; 

потписану пријаву са радном биографијом; 
оверену копију дипломе одговарајућег степена 
и врсте стручне спреме; оригинал или овере-
ну копију уверења о држављанству Републике 
Србије; оверену копију извода из матичне књи-
ге рођених и уверење о неосуђиваности. Доказ 
о знању српског језика и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад је диплома 
(као што је наведено напред, приликом дока-
зивања степена и врсте стручне спреме). Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
су дужни да приложе следећу документацију: 
1. попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја - део Ново на сајту, http: //www.mpn.
gov.rs/njp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc). Кандидати чије су 
пријаве благовремене, потпуне и уз које су 
приложени сви потребни докази и који уђу у 
ужи круг биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака, 
о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на контакт адресе које су навели у својим 
пријавама. Након обављене психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима, 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
и обавља разговор са кандидатима, а о дату-
му обављања разговора, кандидати ће бити 
обавештени на број телефона који напишу на 
пријави. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Све прија-
ве са приложеном документацијом предати у 
секретаријату школе од 09.00 до 12.00 часова 
или послати поштом на адресу: Основна школа 
„Радица Ранковић”, 11317 Лозовик, Трг првобо-
раца 7.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР” 
11322 Скобаљ, Маршала Тита 109

тел. 026/4791-205

Домар - мајстор одржавања

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања: да имају 
одговарајуће образовање, у складу са чланом 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања и чланом 37 Правилника о органи-
зацији и систематизацији послова Основне шко-
ле „Иво Лола Рибар” у Скобаљу, број 353 од 
29.6.2018. године: средње образовање, и то 3. 
или 4. степен: електро, машинског, водоинста-
латерског, браварског, столарског, лимарског, 
молерског, механичарског и сличног смера и 
положен стручни испити за рад са судовима под 
притиском (за послове руковања постројењем 
у котларници); да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије (извод из МК рођеник и 
уверење о држављанству); да зна српски језик 
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и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
(део „Ново на сајту”), а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Потпуном прија-
вом сматра се својеручно потписана пријава 
која садржи: попуњен пријавни формулар 
(формулар за пријаву на конкурс) - уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци (може и оверен препис/фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених или оверен 
препис/фотокопија, оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању: средње образовање, и то 3. или 4. сте-
пен: електро, машинског, водоинсталатерског, 
браварског, столарског, лимарског, молерског, 
механичарског и сличног смера; оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно да је положио струч-
ни испити за рад са судовима под притиском (за 
послове руковања постројењем у котларници); 
доказ о неосуђиваности (уверење из МУП-а) - 
доказ о знању српског језика / доказ о знању 
српског језика и језика на којем ће остваривати 
образовно-васпитни рад код послодавца (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику / на српском језику 
и на језику на којем ће остваривати образов-
но-васпитни рад код послодавца). Потребно је 
да у пријави кандидати наведу и актуелни број 
фиксног или мобилног телефона и тачну адресу 
пребивалишта. Пожељно је доставити и радну 
биографију. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Напомена: документација се не 
враћа кандидатима који доставе пријаве. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандида-
тима са листе из става 6. овог члана и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Лекарско уверење доставиће изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Додатне 
информације путем телефона: 026/4791-205, 
секретар школе. Пријаве се достављају непо-
средно или путем поште на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс”.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ”
25263 Пригревица, Вука Караџића 6/а

тел. 025/822-766, 064/209-7304

Чистачица

УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати тре-
ба да имају: држављанство Републике Србије; 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица, родоскврнуће, за кривична 
дела примања или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 

међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да знају српски језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар за званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs). 
Кандидати су дужни да доставе одштампан и 
попуњен пријавни формулар и оверене фото-
копије тражених докумената о испуњености 
услова конкурса, осим доказа о психофизичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима, који ће доставити пре закључења 
уговора о раду; 1. доказ о одговарајућем обра-
зовању (оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању); 2. уверење 
из надлежне службе МУП-а да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела наведена у условима за пријем у рад-
ни однос, не старије од 6 месеци; 3. извод из 
матичне књиге рођених са холограмом (ори-
гинал или оверену фотокопију); 4. уверење о 
држављанству РС, не старије од 6 месеци; 5. 
уколико кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, у обавези је 
да достави доказ да је положио испит из срп-
ског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе. На основу члана 154 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
решење о избору кандидата по расписаном 
конкурсу ће бити оглашено на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја када постане коначно. 
Пријаве доставити лично или поштом на адре-
су: ОШ „Младост” Пригревица, Вука Караџића 
6/а, са назнаком: „Пријава на конкурс”. Рок за 
достављање пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Школа нема обавезу враћања конкурсне 
документације. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, на теле-
фон: 064/209-7304.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

СППШ „СТЕВАН ПЕТРОВИЋ БРИЛЕ”
22400 Рума, Вука Караџића 70 

тел. 022/474-748

Секретар
са 50% радног времена

Шеф рачуноводства
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Кандидати морају испуњавати 
услове за заснивање радног односа у складу са 
чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања васпитања („Сл гласник РС” 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019), односно: 1) 
имати одговарајуће образовање:

Услови за пријем у радни однос шефа 
рачуноводства: одговарајуће образовање на 
основу Уредбе о Каталогу радних места у јав-
ним службама и другим организацијама у јав-
ном 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 бодо-
ва, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; на сту-
дијама у трајању до три године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; и на основу члана 22 и 37 
Правилника о организацији и систематизацији 

послова у СППШ „Стеван Петровић Бриле” из 
Руме, 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 образо-
вање на студијама првог степена (основне ака-
демске односно струковне студије), у трајању 
од три године или вишим образовањем, еко-
номског смера; 

Услови за пријем у радни однос секретара 
установе: послове секретара може обављати 
лице које има образовање из правних наука - 
високо образовање; на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или мастер струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године и 
члана 36 Правилника о организацији и систе-
матизацији послова у СППШ „Стеван Петровић 
Бриле” из Руме, као и услове из чл. 132 Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
(„Сл. гласник РС 06/2020).

Услови за сва радна места: 2) да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) кандида-
ти морају поседовати доказ о неосуђиваности, 
односно не смеју бити осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривична дела за која је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе; 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, 4) 
држављанство Републике Србије, 5) да знају 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат дос-
тавља: пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства, биографију (CV), 
доказ о одговарајућем образовању (оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на спрема, да није старија од 6 месеци), доказ 
односно уверење о неосуђиваности из казнене 
евиденције МУП-а РС (оригинал, да није старији 
од 6 месеци), уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена копија, да није старија од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија, да није старија 
од 6 месеци). Доказ о знању српског језика 
достављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику. 
Доказ о здравственој способности доставља 
кандидат који буде изабран, непосредно пре 
закључења уговора о раду. У поступку одлу-
чивања о избору кандидата, конкурсна коми-
сија врши ужи избор кандидата које упућује на 
претходну психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима. Психолошку про-
цену способности врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Рок за подношење пријаве је 
8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће разматрати. Пријаве на 
конкурс доставити лично или слати на адресу: 
Средња пољопривредно прехрамбена школа 
„Стеван Петровић Бриле”, Рума, Вука Караџића 
70, 22400 Рума. Контакт телефон: 022/474-748.
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МИТРОВАЧКА ГИМНАЗИЈА
22000 Сремска Митровица, Светог Саве 2
тел. 022/610-390, тел./факс: 022/621-285

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1. попуњен пријавни образац - фор-
мулар, објављен на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; 2. оверена фотокопија дипломе о 
завршеној средњој стручној спреми IV степе-
на; 3. оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; 4. лекарско уверење да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 5. 
оверена фотокопија уверења о држављанству 
Републике Србије; 6. доказ, не старији од шест 
месеци, да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
7. доказ о познавању српског језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад подноси 
кандидат који није стекао диплому на српском 
језику, а доказ о томе треба да буде издат од 
стране установе надлежне за издавање таквих 
докумената. Право учешћа на конкурсу имају 
сви кандидати који испуњавају услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/2020). Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а наведену потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, у затвореној коверти достављају 
школи у року од осам дана од дана објављи-
вања огласа на адресу - Митровачка гимназија, 
Сремска Митровица, Светог Саве 2, са назна-
ком „За конкурс” или директно школи сва-
ког радног дана од 8 до 12 часова. Да би се 
пријава сматрала потпуном кандидат је дужан 
да уз пријаву достави сва документа од 1 до 
7, осим документа под тачком 4, који је дужан 
приложити само кандидат који буде изабран и 
доставити школи у року од седам дана од дана 
пријема обавештења о избору, а у супротном 
школа ће изабрати кандидата који је следећи 
на листи. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Телефон за кон-
такт: 022/610-390.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ”

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

e-mail: pukameni@ptt.rs

Васпитач
8 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
више образовање, односно одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије, основне академ-
ске студије или специјалистичке струковне сту-
дије) 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 уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године - васпитач; да има психичку, физич-
ку 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање 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 коме се 
остварује васпитно-образовни рад; са или без 
положеног испита за лиценцу за васпитача.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне фор-
мулар за пријаву на конкурс који се налази на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Прија-
ве поднете без приложеног попуњеног фор-
мулара сматраће се непотпуним и неће бити 
узете у разматрање. Уз одштампани и попуњен 
формулар за пријаву на конкурс потребно је 
приложити и: радну и личну биографију са тач-
ном адресом пребивалишта и актуелним бројем 
телефона и имејл адресом - CV; диплому о сте-
ченом одговарајућем образовању, а кандида-
ти којима још није издата диплома достављају 
уверење о стеченом одговарајућем образо-
вању; уверење из казнене евиденције издато 
од стране надлежне полицијске управе МУП-а 
(не старије од 6 месеци) да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); доказ 
о знању српског језика на коме се остварује 
васпитно-образовни рад (кандидат који није 
стекао одговарајуће образовање на српском 
језику, потребно је да достави уверење да је 
положио испит из српског језика са методиком, 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове); извод из матичне књиге рођених (нови 
образац са холограмом - трајно важење). Уве-
рење о положеном испиту за лиценцу - дозволу 
за рад (стручни испит), само уколико кандидат 
има лиценцу за послове васпитача. Сва прило-
жена документација мора бити у оригиналу или 
фотокопији, односно препису који мора бити 
оверен у складу са Законом о оверавању пот-
писа, рукописа и преписа („Службени гласник 
РС”, број 93/2014, 22/2015 и 87/2018). Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом (лекарско уве-
рење) изабрани кандидат доставља предшкол-
ској установи пре закључивања уговора о раду. 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија имено-
вана решењем донетим од стране директора. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Канди-

дати који су изабрани у ужи избор, у року од 
8 дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од 
8 дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом. Конкур-
сна комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору кандидата 
у року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови” НСЗ. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Приложе-
на конкурсна документација неће се враћати 
кандидатима. Пријавом на конкурс кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе спровођења законом пред-
виђеног поступка - конкурса за пријему радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Пријаве се подносе путем препоручене 
пошиљке на адресу: Предшколска установа 
„Влада Обрадовић Камени”, Школска 6, 22410 
Пећинци или доставити лично у секретаријат 
установе, са назнаком: „Пријава на конкурс - 
навести радно место”. Информације о конкурсу 
могу се добити у предшколској установи и на 
телефон: 022/2436-052, радним даном од 08.00 
до 14.00 часова.

Секретар установе

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање из правних наука - високо обра-
зовање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије); на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године са 
или без дозволе за рад секретара (лиценца за 
секретара). Кандидат који има положен струч-
ни испит за секретара, правосудни или стручни 
испит за запослене у органима државне упра-
ве или државни стручни испит, сматра се да 
има лиценцу за секретара), да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, 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 коме се 
остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне фор-
мулар за пријаву на конкурс који се налази на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Прија-
ве поднете без приложеног попуњеног фор-
мулара сматраће се непотпуним и неће бити 
узете у разматрање. Уз одштампан и попуњен 
формулар за пријаву на конкурс потребно је 
приложити и: радну и личну биографију са тач-
ном адресом пребивалишта и актуелним бројем 
телефона и имејл-адресом - CV; диплому о сте-
ченом одговарајућем образовању, а кандида-
ти којима још није издата диплома достављају 
уверење о стеченом одговарајућем образо-
вању; уверење из казнене евиденције издато 
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од стране надлежне полицијске управе МУП-а 
(не старије од 6 месеци) да кандидат није 
осуђиван, правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); доказ о 
знању српског језика на коме се остварује вас-
питно-образовни рад (кандидат који није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику, 
потребно је да достави уверење да је положио 
испит из српског језика са методиком, по про-
граму одговарајуће високошколске установе); 
извод из матичне књиге рођених (нови обра-
зац са холограмом - трајно важење). Лиценца 
за секретара, уверење о положеном стручном 
испиту за секретара, правосудном или струч-
ном испиту за запослене у органима државне 
управе или државном стручном испиту (само 
уколико кандидат то поседује). Кандидат који 
буде изабран дужан је да у року од две годи-
не од дана заснивања радног односа положи 
испит за лиценцу за секретара. Сва приложе-
на документација мора бити у оригиналу или 
фотокопији, односно препису који мора бити 
оверен у складу са Законом о оверавању пот-
писа, рукописа и преписа („Службени гласник 
РС”, бр. 93/2014, 22/2015 и 87/2018). Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом (лекарско уве-
рење) изабрани кандидат доставља предшкол-
ској установи пре закључивања уговора о раду. 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија имено-
вана решењем донетим од стране директора. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор, у року од 
8 дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од 
8 дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом. Конкур-
сна комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору кандидата 
у року од 8 дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Рок за подношење пријава 
је 8 (осам) дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови” НСЗ. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Приложена конкурсна документација неће се 
враћати кандидатима. Пријавом на конкурс кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе спровођења законом пред-
виђеног поступка - конкурса за пријему радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Пријаве се подносе путем препоручене 
пошиљке на адресу: Предшколска установа 
„Влада Обрадовић Камени”, Школска 6, 22410 
Пећинци или доставити лично у секретаријат 
установе, са назнаком „Пријава на конкурс - 
(навести радно место)”. Информације о конкур-
су могу се добити у предшколској установи и на 
телефон: 022/2436-052, радним даном од 08.00 
до 14.00 часова.

Стручни сарадник - педагог

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање из области педагошких 

наука - педагог: 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 уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, са или без положеног испита за лицен-
цу; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на коме се остварује васпитно-об-
разовни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне фор-
мулар за пријаву на конкурс који се налази на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Прија-
ве поднете без приложеног попуњеног фор-
мулара сматраће се непотпуним и неће бити 
узете у разматрање. Уз одштампан и попуњен 
формулар за пријаву на конкурс потребно је 
приложити и: радну и личну биографију са тач-
ном адресом пребивалишта и актуелним бројем 
телефона и имејл-адресом - CV; диплому о сте-
ченом одговарајућем образовању, а кандида-
ти којима још није издата диплома достављају 
уверење о стеченом одговарајућем образо-
вању; уверење из казнене евиденције издато 
од стране надлежне полицијске управе МУП-а 
(не старије од 6 месеци) да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); доказ о 
знању српског језика на коме се остварује вас-
питно-образовни рад (кандидат који није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику, 
потребно је да достави уверење да је положио 
испит из српског језика са методиком, по про-
граму одговарајуће високошколске установе); 
извод из матичне књиге рођених (нови обра-
зац са холограмом, трајно важење); уверење о 
положеном испиту за лиценцу - дозволу за рад 
(стручни испит), само уколико кандидат има 
лиценцу. Сва приложена документација мора 
бити у оригиналу или фотокопији, односно пре-
пису који мора бити оверен у складу са Зако-
ном о оверавању потписа, рукописа и преписа 
(„Службени гласник РС”, бр.93/2014, 22/2015 
и 87/2018). Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом (лекарско уверење) изабрани кандидат 
доставља предшколској установи пре закључи-
вања уговора о раду. Конкурс спроводи Конкур-
сна комисија именована решењем донетим од 
стране директора. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 

у року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор, у року од 8 дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од 8 дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене способности за рад са децом. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Рок за подношење 
пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Приложена конкурсна документација неће 
се враћати кандидатима. Пријавом на конкурс 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе спровођења законом 
предвиђеног поступка - конкурса за пријему 
радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Пријаве се подносе путем препо-
ручене пошиљке на адресу: Предшколска уста-
нова „Влада Обрадовић Камени”, Школска 6, 
22410 Пећинци или доставити лично у секре-
таријат установе, са назнаком „Пријава на кон-
курс - (навести радно место)”. Информације о 
конкурсу могу се добити у предшколској устано-
ви и на телефон: 022/2436-052, радним даном 
од 08.00 до 14.00 часова.

Медицинска сестра - васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање: више образовање односно одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије или спе-
цијалистичке струковне студије), на којима је 
оспособљено за рад са децом јасленог узраста - 
васпитач или - средње образовање медицинске 
струке у трајању од четири године - IV степен 
стручне спреме - медицинска сестра - васпитач; 
са или без положеног испита за лиценцу; да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује васпитно-образовни 
рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне фор-
мулар за пријаву на конкурс који се налази на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Прија-
ве поднете без приложеног попуњеног фор-
мулара сматраће се непотпуним и неће бити 
узете у разматрање. Уз одштампан и попуњен 
формулар за пријаву на конкурс потребно је 
приложити и: радну и личну биографију са тач-
ном адресом пребивалишта и актуелним бројем 
телефона и имејл адресом - CV; диплому о сте-
ченом одговарајућем образовању, а кандида-
ти којима још није издата диплома достављају 
уверење о стеченом одговарајућем образо-
вању; уверење из казнене евиденције издато 
од стране надлежне полицијске управе МУП-а 
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(не старије од 6 месеци) да кандидат није 
осуђиван, правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); доказ 
о знању српског језика на коме се остварује 
васпитно-образовни рад (кандидат који није 
стекао одговарајуће образовање на српском 
језику, потребно је да достави уверење да је 
положио испит из српског језика са методиком, 
по програму одговарајуће школске установе); 
извод из матичне књиге рођених (нови обра-
зац са холограмом, трајно важење); уверење о 
положеном испиту за лиценцу - дозволу за рад 
(стручни испит), само уколико кандидат има 
лиценцу. Сва приложена документација мора 
бити у оригиналу или фотокопији, односно пре-
пису који мора бити оверен у складу са Зако-
ном о оверавању потписа, рукописа и преписа 
(„Службени гласник РС”, бр. 93/2014, 22/2015 
и 87/2018). Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом (лекарско уверење) изабрани кандидат 
доставља предшколској установи пре закључи-
вања уговора о раду. Конкурс спроводи Конкур-
сна комисија именована решењем донетим од 
стране директора. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
у року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор, у року од 8 дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од 8 дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене способности за рад са децом. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови” НСЗ. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Приложена конкурсна документација неће се 
враћати кандидатима. Пријавом на конкурс кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе спровођења законом пред-
виђеног поступка - конкурса за пријему радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Пријаве се подносе путем препоручене 
пошиљке на адресу: Предшколска установа 
„Влада Обрадовић Камени”, Школска 6, 22410 
Пећинци или доставити лично у секретаријат 
установе, са назнаком „Пријава на конкурс - 
(навести радно место)”. Информације о конкур-
су могу се добити у предшколској установи и на 
телефон: 022/2436-052, радним даном од 08.00 
до 14.00 часова.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ”

22320 Инђија, Душана Јерковића 1
тел. 022/561-420

Оглас објављен у публикацији „Послови” 
24.06.2020 (број 887) поништава се за радна 
места: наставник технике и технологије - 60% 
норме и наставник српског језика - 72% норме. 

МУЗИЧКА ШКОЛА 
„ПЕТАР КРАНЧЕВИЋ”

22000 Сремска Митровица, Житна пијаца 28
тел./факс: 022/639-061

Корепетитор
3 извршиоца

УСЛОВИ: Услови према врсти стручне спреме: 
(1) дипломирани музичар, усмерење пијани-
ста; (2) дипломирани музичар - пијаниста; (3) 
дипломирани музичар - оргуљаш; (4) дипло-
мирани музичар - чембалиста; (5) академски 
музичар пијаниста; (6) академски музичар 
оргуљаш; (7) академски музичар чембалиста; 
(8) мастер музички уметник, професионални 
статус: клавириста, оргуљаш или чембалиста; 
(9) мастер музички уметник, професионални 
статус - камерни музичар; са претходно завр-
шеним основним академским студијама кла-
вира, оргуља и чембала; (10) дипломирани 
клавириста. Кандидат треба да испуњава и 
остале услове прописане чл. 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања: 1. да има одговарајуће образовање; 2. 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме 
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 и 6/2020): 1) високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука 
(мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета); или 
2) високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање 4 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 завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима 
за кандидате из ужег избора који испуњавају 
услове у погледу врсте стручне спреме, а који 
су се благовремено и са потпуном документа-
цијом пријавили на конкурс, вршиће надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Наведени услови 
се доказују приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из тачака 1), 3), 4) и 5) су сас-
тавни део пријаве на конкурс, а доказ из тач-
ке 2) се пребавља пре закључења уговора о 
раду. Приликом пријаве на конкурс кандидат 

је дужан да приложи следеће доказе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању - 
за лица која су стекла академско звање мастер 
доставља се и оверена фотокопија дипломе о 
завршеним основним академским студија-
ма првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета; уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима, извод из МКР (оригинал или ове-
рена фотокопија), уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од шест месеци), доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против 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, прибавља 
кандидат од надлежне полицијске управе, не 
старији од шест месеци), доказ о знању српског 
језика и језика на коме се остварује образов-
но - васпитни рад (доставља се само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику или на језику на којем се остварује 
образовно - васпитни рад). Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Сви докази који 
се прилажу уз пријаву на конкурс морају бити 
оригинали или оверене фотокопије. По заврше-
ном конкурсу документација се не враћа кан-
дидатима. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаве са потребном документацијом слати 
на адресу: Музичка школа „Петар Кранчевић”, 
Житна пијаца 28, 22000 Сремска Митровица, 
са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ”
22400 Рума, Главна 177

тел. 022/478-966 

Педагог
са 50% радног времена  

(20 сати недељно)

УСЛОВИ: Кандидат за радно место педаго-
га треба да испуњава услове из чланова 139 
и 140 Закона, и то: 1. да има одговарајуће 
образовање, под одговарајућим образовањем 
сматра се високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинује целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, при чему ово лице мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. На основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септрембра 2005. године. Врста 
образовања прописана је Правилником о врсти 
и степену стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
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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 има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије. 5 да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс потребно је доста-
вити: 1. оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем високом образовању, про-
писано чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања, у складу са чланом 6 
став 1. Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18 и 11/19), 2. уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
3. извод из матичне књиге рођених; 4. уверење 
из казнене евиденције МУП-а да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(не старије од 6 месеци); 5. пријавни форму-
лар који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор дужни су да пре закључења уговора о 
раду доставе уверење о психичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима. 
Рок за пријављивање на конкурс је осам дана 
од дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Сва потребна обавештења могу 
се добити од секретара школе на тел. 022/478-
966. Пријаве са потребном документацијом о 
испуњености услова подносе се лично или на 
адресу; ОШ „Змај Јова Јовановић” Рума, Главна 
177, са назнаком: „За конкурс”.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат за радно место чистачице 
треба да испуњава услове из члана 139. Зако-
на, и то: 1. да има одговарајуће образовање 
(минимум први степен стручне спреме); 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-

чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије. 5. да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс потребно је доставити: 1. испуње-
ност услова у погледу врсте и степена струч-
не спреме доказује се уверењем/дипломом о 
звању и степену стручне спреме (оригинал или 
оверена копија); 2. уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); 3. извод из матичне 
књиге рођених; 4. уверење из казнене евиден-
ције МУП-а 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (не старије од 6 
месеци); 5. пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор дужни су да пре 
закључења уговора о раду доставе уверење о 
психичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у листу „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Сва потребна 
обавештења могу се добити од секретара шко-
ле на тел. 022/478-966. Пријаве са потребном 
документацијом о испуњености услова подносе 
се лично или на адресу ОШ „Змај Јова Јовано-
вић” Рума, Главна 177, са назнаком „За конкурс”.

СУБОТИЦА

ОШ „КИЗУР ИШТВАН”
24000 Суботица, Ивана Зајца 9
тел. 024/571-682, 024/571-692

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образо-
вања према Правилнику о систематизацији рад-
них места ОШ „Кизур Иштван”, односно стечено 
високо образовање на мастер академским сту-
дијама у обиму од најмање 300 ЕСПБ, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године на економском факултету; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са ученицима; поседовање држављан-
ства Републике Србије; знање српског језика и 
језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад; неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за кандидата није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање.

Спремачица

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образо-
вања према Правилнику о систематизацији рад-

них места ОШ „Кизур Иштван”, односно за рад-
но место спремачице стечено најмање основно 
образовање; поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика и језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад; неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за кандидате није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису при-
ложени сви тражени докази, у оригиналу или 
фотокопији овереној код јавног бележника, 
биће одбачене закључком конкурсне комисије. 
На конкурс кандидати треба да приложе: потпи-
сану пријаву са биографијом, попуњен пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, оверен препис/фотокопију дипломе о 
одговарајућој стручној спреми, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, 
доказ о познавању језика, у складу са одред-
бом члана 141 став 7 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; уверење из 
основног и привредног суда о неосуђиваности/
некажњавању правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених мађународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за лице није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. Лекарско уверење 
као доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Сви докази прилажу се у оригиналу или 
фотокопији која је оверена код јавног бележ-
ника. Пријаве на конкурс (радно професионал-
ну биографију) и доказе о испуњавању услова 
доставити лично у секретаријат или на адресу 
школе: ОШ „Кизур Иштван”, 24000 Суботица, 
Ивана Зајца 9.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО  
МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  

МУЗИЧКА ШКОЛА
24300 Бачка Топола, Главна 84

тел. 024/715-504, 024/712-730, 024/711-726

Наставник предметне наставе 
кларинета

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа прописаних Законом о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чланом 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
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бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
6/2020) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника у основној музичкој шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020), да има одго-
варајуће образовање, у складу са чланом 140 
Закона, односно: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије или специјалистичке академске сту-
дије) и то: а) студије другог степена из научне 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; б) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне 
односно стручне области или области педагош-
ких наука 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године и у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
у основној музичкој школи и то: дипломирани 
музичар, усмерење кларинетиста; дипломира-
ни музичар - кларинетиста, академски музи-
чар кларинетиста и мастер музички уметник, 
професионални статус - кларинетиста; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање, злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, има 
држављанство Републике Србије, зна српски и 
мађарски језик (језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: 
попуњен и одштампан формулар на интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја - пријавни формулар, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова од којих најмање шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом бодова (ори-
гинал или оверена фотокопија потврде - уве-
рење одговарајуће високошколске установе о 
броју остварених бодова, односно положеним 
испитима из психологије и педагогије или ове-
рена копија уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу) за оне који 
ово образовање поседују, они који не поседу-
ју, Закон сходно члану 142. став 2. дозвоља-
ва да је ово образовање наставник обавезан 
да стекне у року од једне године, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; доказ из 
казнене евиденције МУП-а - од надлежне поли-
цијске управе, уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија) не старија од 6 
месеци; доказ о познавању српског и мађарског 
језика, на којем остварује образовно-васпитни 
рад (диплома, односно уверење о стеченом 
високом образовању, уколико је на српском 
језику, уједно је и доказ да кандидат зна српски 
језик, у супротном је потребно доставити ове-
рену копију доказа да зна српски језик, тј. ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
школи на српском језику или потврду из средње 

школе да је учио српски језик, а доказ да кан-
дидат зна мађарски језик је оверена фотокопија 
дипломе о завршеној средњој школи на мађар-
ском језику или потврда из средње школе да је 
учио мађарски језик), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија) не 
старији од шест месеци; доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. 
Пријаве са потребном документацијом доста-
вити лично или слати са назнаком: „Конкурс 
за наставника предметне наставе кларинета”, 
на адресу: Школа за основно музичко обра-
зовање „Музичка школа” (директор), Бачка 
Топола, Главна 84, 24300 Бачка Топола. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. За све инфор-
мације можете позвати број телефона: 024/715-
504, 024/712-730 и 024/711-726. 

Наставник предметне наставе 
солфеђа

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа прописаних Законом о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлу-
ка УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тума-
чење), кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020), 
да има одговарајуће образовање, у складу са 
чланом 140 Закона, односно: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије или специјалистичке ака-
демске студије) и то: а) студије другог степена 
из научне односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; б) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне односно стручне области или области 
педагошких наука, 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, и у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника у основној музичкој школи и то: дипломи-
рани музички педагог; дипломирани музичар, 
усмерење музички педагог; професор солфеђа; 
професор солфеђа и музичке културе; дипло-
мирани музичар - педагог; мастер теоретичар 
уметности, професионални статус - музички 
педагог. Да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма, није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање, злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, има држављанство Републике Србије, 
зна српски и мађарски језик (језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: 
попуњен и одштампан формулар на интернет 

страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја - пријавни формулар, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова од којих најмање шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом бодова (ори-
гинал или оверена фотокопија потврде - уве-
рење одговарајуће високошколске установе о 
броју остварених бодова, односно положеним 
испитима из психологије и педагогије или ове-
рена копија уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу) за оне који 
ово образовање поседују, они који не поседу-
ју, Закон сходно члану 142. став 2. дозвоља-
ва да је ово образовање наставник обавезан 
да стекне у року од једне године, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; доказ из 
казнене евиденције МУП-а - од надлежне поли-
цијске управе, уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија) не старија од 6 
месеци; доказ о познавању српског и мађарског 
језика, на којем остварује образовно-васпитни 
рад (диплома, односно уверење о стеченом 
високом образовању, уколико је на српском 
језику, уједно је и доказ да кандидат зна српски 
језик, у супротном је потребно доставити ове-
рену копију доказа да зна српски језик, тј. ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
школи на српском језику или потврду из средње 
школе да је учио српски језик, а доказ да кан-
дидат зна мађарски језик је оверена фотокопија 
дипломе о завршеној средњој школи на мађар-
ском језику или потврда из средње школе да је 
учио мађарски језик), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија) не 
старији од шест месеци; доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. 
Пријаве са потребном документацијом доста-
вити лично или слати са назнаком „Конкурс 
за наставника предметне наставе солфеђа”, 
на адресу: Школа за основно музичко обра-
зовање „Музичка школа” - директор, Бачка 
Топола, Главна 84, 24300 Бачка Топола. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. За све инфор-
мације можете позвати број телефона: 024/715-
504, 024/712-730 и 024/711-726. 

ОШ „ЧАКИ ЛАЈОШ”
24000 Бачка Топола, Светосавска 9

тел. 024/715-443

Наставник предметне наставе - 
физике 

на мађарском наставном језику,  
са 60% радног времена 

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних Законом о раду („ 
Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14 и 13/17 - одлука УС РС и 113/17), кан-
дидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
88/17, 27/18, 10/19, 6/2020) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС” 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/2019) и то: да има одго-
варајуће образовање, у складу са чланом 140 
Закона: односно 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
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студије или специјалистичке академске сту-
дије) и то: а) студије другог степена из научне 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; б) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне 
односно стручне области или области педагош-
ких наука, 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године и у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
васпитача и стручних сарадника и то: профе-
сор физике, дипломирани физичар, професор 
физике и хемије, дипломирани педагог за физи-
ку и хемију, професор физике и основе технике, 
дипломирани педагог за физику и основе тех-
нике, професор физике и математике, дипломи-
рани 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, дипломира-
ни физичар истраживач, дипломирани профе-
сор физике и хемије за основну школу, дипло-
мирани 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, дипломира-
ни физичар-медицинска физика, дипломирани 
професор физике-мастер, дипломирани физи-
чар-мастер, мастер физичар, мастер професор 
физике, мастер професор физике и хемије, мас-
тер професор физике и информатике, дипломи-
рани физичар - мастер физике-метеорологије, 
дипломирани физичар, мастер физике-астро-
номије, дипломирани физичар - мастер меди-
цинске физике, дипломирани професор физи-
ке-хемије, мастер, дипломирани професор 
физике-информатике, мастер, дипломирани 
физичар - професор физике - мастер, дипло-
мирани физичар - теоријска и експеримен-
тална 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 - профе-
сор физике и хемије за основну школу - мастер; 
мастер професор математике и физике; мастер 
професор информатике и физике; дипломира-
ни физичар - информатичар; мастер професор 
предметне наставе. Лица која су стекла ака-
демско звање мастер морају имати претходно 
завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима из области физике; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од три месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимању малолет-
ног лица, запуштање, злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мања мита и давања мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на коме се изводи образовно вас-
питни рад - мађарски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат под-
носи: попуњен и одштампани формулар на 

интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја - пријавни форму-
лар, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова од којих 
најмање шест бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом бодова (оригинал или оверена фотокопија 
потврде - уверење одговарајуће високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из психологије и педаго-
гије или оверена копија уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу) за 
оне који ово образовање поседују, они који не 
поседују, Закон сходно члану 142. став 2. доз-
вољава да је ово образовање наставник обаве-
зан да стекне у року од једне године, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; доказ 
из казнене евиденције МУП-а - од надлежне 
полицијске управе, уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија) али не ста-
рија од 6 месеци; доказ о познавању српског и 
језика на којем остварује образовно-васпитни 
рад - мађарски језики (диплома, односно уве-
рење о стеченом високом образовању, уколико 
је на српском језику, уједно је и доказ да кан-
дидат зна српски језик, у супротном је потреб-
но 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 срп-
ски језик, а доказ да кандидат зна мађарски 
језик је оверена фотокопија дипломе о завр-
шеној средњој школи на мађарском језику или 
потврда из средње школе да је учио мађарски 
језик), извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија) али не старије 
од шест месеци; доказ да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Пријаву са потребном докумен-
тацијом доставити лично или слати на адресу: 
Основна школа „Чаки Лајош”, Бачка Топола, 
Светосавска 9, 24300 Бачка Топола. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће узети у 
разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања огласа. За све информације 
можете позвати број телефона: 024/715-443, 
711-726, 712-730.

Наставник предметне наставе 
физике

на српском наставном језику,  
50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних Законом о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14 и 13/17 - одлука УС РС и 113/17), кан-
дидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
број 88/17, 27/18, 10/19, 6/2020) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019) и то: да има 
одговарајуће образовање, у складу са чла-
ном 140 Закона: односно 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије или специјалистичке ака-
демске студије) и то: а) студије другог степе-
на из научне односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; б) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 

научне односно стручне области или области 
педагошких наука, 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
васпитача и стручних сарадника и то: профе-
сор физике, дипломирани физичар, професор 
физике и хемије, дипломирани педагог за физи-
ку и хемију, професор физике и основе технике, 
дипломирани педагог за физику и основе тех-
нике, професор физике и математике, дипломи-
рани 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, дипломира-
ни физичар истраживач, дипломирани профе-
сор физике и хемије за основну школу, дипло-
мирани 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 физи-
чар - мастер, мастер физичар, мастер професор 
физике, мастер професор физике и хемије, мас-
тер професор физике и информатике, дипло-
мирани физичар - мастер физике - метеоро-
логије, дипломирани физичар, мастер физике 
- астрономије, дипломирани физичар - мастер 
медицинске физике, дипломирани професор 
физике - хемије, мастер, дипломирани профе-
сор физике-информатике, мастер, дипломирани 
физичар - професор физике - мастер, дипло-
мирани физичар - теоријска и експеримен-
тална 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 - профе-
сор физике и хемије за основну школу - мастер; 
мастер професор математике и физике; мастер 
професор информатике и физике; дипломира-
ни физичар - информатичар; мастер професор 
предметне наставе; лица која су стекла ака-
демско звање мастер морају имати претходно 
завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима из области физике; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од три месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимању малолет-
ног лица, запуштање, злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања мита и давања мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије, да зна српски 
језик и језик на коме се изводи образовно вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат под-
носи: попуњен и одштампани формулар на 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја - пријавни форму-
лар, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова од којих 
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најмање шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом бодова (оригинал или оверена фото-
копија потврде - уверење одговарајуће висо-
кошколске установе о броју остварених бодова, 
односно положеним испитима из психологије 
и педагогије или оверена копија уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу) за оне који ово образовање посе-
дују, они који не поседују, Закон сходно члану 
142. став 2. дозвољава да је ово образовање 
наставник обавезан да стекне у року од једне 
године, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу; доказ из казнене евиденције 
МУП-а - од надлежне полицијске управе, уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија) али не старија од 6 месеци; доказ 
о познавању српског и језика на којем оства-
рује образовно-васпитни рад (диплома, однос-
но уверење о стеченом високом образовању, 
уколико је на српском језику, уједно је и доказ 
да кандидат зна српски језик, у супротном је 
потребно доставити оверену копију доказа да 
зна српски језик, тј. оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној средњој школи на српском јези-
ку или потврду из средње школе да је учио 
српски језик, а доказ да кандидат зна мађарски 
језик је оверена фотокопија дипломе о завр-
шеној средњој школи на мађарском језику или 
потврда из средње школе да је учио мађарски 
језик); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија), али не старије 
од шест месеци; доказ да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Пријаву са потребном докумен-
тацијом доставити лично или слати на адресу: 
Основна школа „Чаки Лајош” Бачка Топола, 
Светосавска 9, 24300 Бачка Топола. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће узети у 
разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања огласа. За све информације 
можете позвати број телефона: 024/715-443, 
711-726, 712-730. 

ОШ „ВУК КАРЏИЋ” 
24341 Криваја, Маршала Тита 1 

тел. 024/4724-001

Чистачица

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних Законом о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 
и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат 
треба да испуњава услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у Основној школи „Вук Караџић” Кри-
ваја и то: да има одговарајуће образовање у 
складу са Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова у Основној школи „Вук 
Караџић” Криваја и то: први степен стручне 
спреме, односно завршену основну школу; да 
није осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање, злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-

но понашање, да има здравствену способност, 
има држављанство Републике Србије, зна срп-
ски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат под-
носи: попуњен и одштампан формулар на 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја - пријавни форму-
лар, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, доказ из казнене 
евиденције МУП-а - од надлежне полицијске 
управе, уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија), не старија од 6 месе-
ци; доказ о познавању српског језика (диплома, 
односно уверење о стеченом високом образо-
вању, уколико је на српском језику, уједно је и 
доказ да кандидат зна српски језик, у супрот-
ном је потребно доставити оверену копију дока-
за да зна српски језик, тј. оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи на српском 
језику или потврду из средње школе да је учио 
српски језик), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија), не ста-
рији од шест месеци; доказ да има здравствену 
способност кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Пријаве са потребном докумен-
тацијом доставити лично или слати на адресу: 
Основна школа „Вук Караџић” Криваја, Марша-
ла Тита 1, 24341 Криваја. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања огласа. За све 
информације можете позвати број телефона: 
024/4724-001, 711-726, 712-730. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве се неће узети у разма-
трање. 

Наставник предметне наставе - 
математика

за 88,89% норме

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа прописаних Законом о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
6/2020) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („ Сл. гласник РС” 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019) и 
то: да има одговарајуће образовање, у складу 
са чланом 140 Закона, односно: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије или специјалистичке ака-
демске студије) и то: а) студије другог степена 
из научне односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; б) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне односно стручне области или области 
педагошких наука. 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника васпитача и стручних сарадника и 
то: професор математике, дипломирани мате-
матичар, дипломирани математичар за тео-
ријску математику и примене, дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар - информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипло-
мирани математичар за математику економије, 
професор информатике - математике, дипло-
мирани математичар - астроном, дипломирани 
математичар - примењена математика, дипло-
мирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математи-

чар, мастер професор математике, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор 
физике и математике, мастер професор инфор-
матике и математике, дипломирани професор 
математике - мастер, дипломирани математи-
чар - мастер, дипломирани инжењер матема-
тике - мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани математичар - про-
фесор математике, дипломирани математичар 
- теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи 
геометрије), професор хемије - математике, 
професор географије - математике, професор 
физике - математике, професор биологије - 
математике, професор математике - теоријско 
усмерење, професор математике - теоријски 
смер, дипломирани математичар и информа-
тичар, дипломирани математичар - механичар, 
мастер професор предметне наставе; лица која 
су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани - мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским про-
грамима из области математике или примење-
не математике (са положеним испитом из пред-
мета геометрија или основи геометрије) или 
двопредметне наставе математике и физике 
односно математике; да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање, злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; држављанство Репу-
блике Србије; да знају српски и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат под-
носи: попуњен и одштампан формулар на 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја - пријавни форму-
лар, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова од којих 
најмање шест бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом бодова (оригинал или оверена фотокопија 
потврде - уверење одговарајуће високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из психологије и педаго-
гије или оверена копија уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу) за 
оне који ово образовање поседују, они који не 
поседују, Закон сходно члану 142. став 2. доз-
вољава да је ово образовање наставник обаве-
зан да стекне у року од једне године, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; доказ из 
казнене евиденције МУП-а - од надлежне поли-
цијске управе, уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија), не старија од 
6 месеци; доказ о познавању српског језика и 
језика на којем остварује образовно-васпитни 
рад (диплома, односно уверење о стеченом 
високом образовању, уколико је на српском 
језику, уједно је и доказ да кандидат зна српски 
језик, у супротном је потребно доставити ове-
рену копију доказа да зна српски језик, тј. ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
школи на српском језику или потврду из средње 
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школе да је учио српски језик, а доказ да кан-
дидат зна мађарски језик је оверена фотокопија 
дипломе о завршеној средњој школи на мађар-
ском језику или потврда из средње школе да је 
учио мађарски језик), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија), не 
старији од шест месеци; доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити лично или слати 
на адресу: Основна школа „Вук Караџић” Кри-
ваја, Маршала Тита 1, 24341 Криваја. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. За све информа-
ције можете позвати број телефона: 024/4724-
001, 711-726, 712-730. 

ОСНОВНА ШКОЛА  
„СТАРИ КОВАЧ ЂУЛА”

24310 Стара Моравица, Михаља Танчића 2
тел. 024/741-026, 024/711-726, 024/712-730

Наставник предметне наставе - 
музичке културе

50% норме, на мађарском  
наставном језику

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа прописаних Законом о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чланом 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
6/2020) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС” 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019) и 
то: да има одговарајуће образовање, у складу 
са чланом 140 Закона, односно: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије или специјалистичке ака-
демске студије) и то: а) студије другог степена 
из научне односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; б) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне односно стручне области или области 
педагошких наука. 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника васпитача и стручних сарадника 
и то: академски музичар, дипломирани музи-
чар - музички педагог, дипломирани музички 
педагог, дипломирани музичар - композитор, 
дипломирани композитор, дипломирани музи-
чар - диригент, дипломирани музичар - музи-
колог, дипломирани музиколог, дипломирани 
диригент, дипломирани музичар - акордеони-
ста, дипломирани музичар - гитариста, дипло-
мирани музичар - соло певач, дипломирани 
професор солфеђа и музичке културе, дипло-
мирани етномузиколог, дипломирани музичар - 
пијаниста, дипломирани музичар - чембалиста, 
дипломирани музичар - оргуљаш, дипломира-
ни музичар - харфиста, дипломирани музичар 
- перкусиониста, дипломирани музичар - виоли-
ниста, дипломирани музичар - виолиста, дипло-
мирани музичар - виолончелиста, дипломирани 
музичар - контрабасиста, дипломирани музичар 
- флаутиста, дипломирани музичар - обоиста, 
дипломирани музичар - кларинетиста, дипломи-
рани музичар - фаготиста, дипломирани музи-
чар - хорниста, дипломирани музичар - трубач, 

дипломирани музичар - тромбониста, дипло-
мирани музичар - тубиста, професор црквене 
музике и појања, дипломирани музичар - сак-
софониста, професор солфеђа и музичке култу-
ре, дипломирани музичар - педагог, дипломира-
ни музичар - бајаниста, дипломирани музичар 
за медијску област, професор музичког васпи-
тања, дипломирани музичар - педагог, дипло-
мирани флаутиста, дипломирани црквени музи-
чар (педагог, појац и диригент хора), професор 
музичке културе, мастер теоретичар уметности 
(професионални статус: музички педагог, етно-
музиколог, музиколог или музички теоретичар), 
мастер музички уметник (сви професионални 
статуси), мастер композитор, дипломирани тру-
бач; дипломирани клавириста; мастер профе-
сор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање, злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, има 
држављанство Републике Србије, зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад - мађарски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат под-
носи: попуњен и одштампан формулар на 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја - пријавни форму-
лар, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова од којих 
најмање шест бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом бодова (оригинал или оверена фотокопија 
потврде - уверење одговарајуће високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из психологије и педаго-
гије или оверена копија уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу) за 
оне који ово образовање поседују, они који не 
поседују, Закон сходно члану 142. став 2. доз-
вољава да је ово образовање наставник обаве-
зан да стекне у року од једне године, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; доказ 
из казнене евиденције МУП-а - од надлежне 
полицијске управе, уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија) не старија 
од 6 месеци; доказ о познавању српског језика 
и језика на којем остварује образовно-васпит-
ни рад (диплома, односно уверење о стеченом 
високом образовању, уколико је на српском 
језику, уједно је и доказ да кандидат зна српски 
језик, у супротном је потребно доставити ове-
рену копију доказа да зна српски језик, тј. ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
школи на српском језику или потврду из средње 
школе да је учио српски језик, а доказ да кан-
дидат зна мађарски језик је оверена фотокопија 
дипломе о завршеној средњој школи на мађар-
ском језику или потврда из средње школе да је 
учио мађарски језик), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија) не 
старији од шест месеци; доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 

са децом и ученицима кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити лично или слати 
на адресу: Основна школа „Стари Ковач Ђула” 
Стара Моравица, Михаља Танчића 2, 24310 Ста-
ра Моравица. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. За све информације можете позвати 
број телефона 024/741-026, 711-726, 712-730. 

Наставник предметне наставе - 
физике

60% норме, на мађарском  
наставном језику

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа прописаних Законом о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чланом 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
6/2020) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС” 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019) и 
то: да има одговарајуће образовање, у складу 
са чланом 140 Закона, односно: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије или специјалистичке ака-
демске студије) и то: а) студије другог степена 
из научне односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; б) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне односно стручне области или области 
педагошких наука, 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
васпитача и стручних сарадника и то: професор 
физичког васпитања, професор физичке кул-
туре, дипломирани педагог физичке културе, 
професор физичког васпитања - дипломирани 
тренер са назнаком спортске гране, професор 
физичког васпитања - дипломирани организа-
тор спортске рекреације, професор физичког 
васпитања - дипломирани кинезитерапеут, 
дипломирани професор физичког васпитања и 
спорта, мастер професор физичког васпитања и 
спорта, мастер професор физичког васпитања и 
кинезитерапије, професор физичког васпитања 
и спорта, мастер физичког васпитања и спорта, 
професор спорта и физичког васпитања, про-
фесор спорта и физичке културе, мастер про-
фесор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет), да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање, злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, има 
држављанство Републике Србије, зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад - мађарски језик. 
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Наука и образовање

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат под-
носи: попуњен и одштампан формулар на 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја - пријавни форму-
лар, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова од којих 
најмање шест бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом бодова (оригинал или оверена фотокопија 
потврде - уверење одговарајуће високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из психологије и педаго-
гије или оверена копија уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу) за 
оне који ово образовање поседују, они који не 
поседују, Закон сходно члану 142. став 2. доз-
вољава да је ово образовање наставник обаве-
зан да стекне у року од једне године, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; доказ 
из казнене евиденције МУП-а - од надлежне 
полицијске управе, уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија) не старија 
од 6 месеци; доказ о познавању српског језика 
и језика на којем остварује образовно-васпит-
ни рад (диплома, односно уверење о стеченом 
високом образовању, уколико је на српском 
језику, уједно је и доказ да кандидат зна српски 
језик, у супротном је потребно доставити ове-
рену копију доказа да зна српски језик, тј. ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
школи на српском језику или потврду из средње 
школе да је учио српски језик, а доказ да кан-
дидат зна мађарски језик је оверена фотокопија 
дипломе о завршеној средњој школи на мађар-
ском језику или потврда из средње школе да је 
учио мађарски језик), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија) не 
старији од шест месеци, доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити лично или слати 
на адресу: Основна школа „Стари Ковач Ђула” 
Стара Моравица, Михаља Танчића 2, 24310 
Стара Морвица. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. За све информације можете позвати 
број телефона 024/741-026, 711-726, 712-730. 

Дефектолог
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа прописаних Законом о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тума-
чење), кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/2019) и то: да има одговарајуће 
образовање, у складу са чланом 140 Зако-
на, односно: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије или специјалистичке академске сту-
дије) и то: а) студије другог степена из нау-
чне односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; б) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог сте-

пена које комбинују целине и одговарајуће 
научне односно стручне области или области 
педагошких наука. 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника васпитача и стручних сарадника и 
то: професор, односно дипломирани дефекто-
лог за рад са децом ментално ометеном у раз-
вој, дипломирани дефектолог - олигофрено-
лог, мастер дефектолог, који је на основним 
академским студијама завршио студијски про-
грам Специјална едукација и рехабилитација 
особа са тешкоћама у менталном развоју, 
дипломирани дефектолог - мастер, који је на 
основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и реха-
билитација особа са тешкоћама у менталном 
развоју, мастер дефектолог, који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски 
програм за специјалног едукатора, дипломи-
рани дефектолог - мастер, који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски 
програм за специјалног едукатора, мастер 
дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм за спе-
цијалног рехабилитатора за вишеструку омете-
ност, дипломирани дефектолог - мастер, који 
је на основним академским студијама завршио 
студијски програм за специјалног рехабилита-
тора за вишеструку ометеност, да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање, злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, има 
држављанство Републике Србије, зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад - мађарски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат под-
носи: попуњен и одштампан формулар на 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја - пријавни форму-
лар, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова од којих 
најмање шест бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом бодова (оригинал или оверена фотокопија 
потврде - уверење одговарајуће високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из психологије и педаго-
гије или оверена копија уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу) за 
оне који ово образовање поседују, они који не 
поседују, Закон сходно члану 142. став 2. доз-
вољава да је ово образовање наставник обаве-
зан да стекне у року од једне године, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; доказ 
из казнене евиденције МУП-а - од надлежне 
полицијске управе, уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија) не старија 
од 6 месеци; доказ о познавању српског језика 
и језика на којем остварује образовно-васпит-
ни рад (диплома, односно уверење о стеченом 
високом образовању, уколико је на српском 

језику, уједно је и доказ да кандидат зна српски 
језик, у супротном је потребно доставити ове-
рену копију доказа да зна српски језик, тј. ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
школи на српском језику или потврду из средње 
школе да је учио српски језик, а доказ да кан-
дидат зна мађарски језик је оверена фотокопија 
дипломе о завршеној средњој школи на мађар-
ском језику или потврда из средње школе да је 
учио мађарски језик), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија) не 
старији од шест месеци; доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити лично или слати 
на адресу: Основна школа „Стари Ковач Ђула” 
Стара Моравица, Михаља Танчића 2, 24310 Ста-
ра Моравица. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. За све информације можете позвати 
број телефона 024/741-026, 711-726, 712-730. 

Наставник предметне наставе - 
математике 

66% норме, на мађарском  
наставном језику

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа прописаних Законом о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чланом 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
6/2020) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („ Сл. гласник РС” 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019) и 
то: да има одговарајуће образовање, у складу 
са чланом 140 Закона, односно: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије или специјалистичке ака-
демске студије) и то: а) студије другог степена 
из научне односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; б) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне односно стручне области или области 
педагошких наука, 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника васпитача и стручних сарадника и 
то: професор математике, дипломирани мате-
матичар, дипломирани математичар за тео-
ријску математику и примене, дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар - информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипло-
мирани математичар за математику економије, 
професор информатике - математике, дипло-
мирани математичар - астроном, дипломирани 
математичар - примењена математика, дипло-
мирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математи-
чар, мастер професор математике, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор 
физике и математике, мастер професор инфор-
матике и математике, дипломирани професор 
математике-мастер, дипломирани математи-
чар - мастер, дипломирани инжењер матема-
тике - мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани математичар - про-
фесор математике, дипломирани математичар 
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- теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи 
геометрије), професор хемије - математике, 
професор географије - математике, професор 
физике - математике, професор биологије - 
математике, професор математике - теоријско 
усмерење, професор математике - теоријски 
смер, дипломирани математичар и информа-
тичар, дипломирани математичар - механичар, 
мастер професор предметне наставе. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани-мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским про-
грамима из области математике или примењене 
математике (са положеним испитом из предме-
та геометрија или основи геометрије) или двоп-
редметне наставе математике и физике односно 
математике, да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма, није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање, злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, има држављанство Републике Србије, 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад - мађарски језик. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат под-
носи: попуњен и одштампан формулар на 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја - пријавни форму-
лар, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова од којих 
најмање шест бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом бодова (оригинал или оверена фотокопија 
потврде - уверење одговарајуће високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из психологије и педаго-
гије или оверена копија уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу) за 
оне који ово образовање поседују, они који не 
поседују, Закон сходно члану 142. став 2. доз-
вољава да је ово образовање наставник обаве-
зан да стекне у року од једне године, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; доказ 
из казнене евиденције МУП-а - од надлежне 
полицијске управе, уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија) не старија 
од 6 месеци; доказ о познавању српског језика 
и језика на којем остварује образовно-васпит-
ни рад (диплома, односно уверење о стеченом 
високом образовању, уколико је на српском 
језику, уједно је и доказ да кандидат зна српски 
језик, у супротном је потребно доставити ове-
рену копију доказа да зна српски језик, тј. ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
школи на српском језику или потврду из средње 
школе да је учио српски језик, а доказ да кан-
дидат зна мађарски језик је оверена фотокопија 
дипломе о завршеној средњој школи на мађар-
ском језику или потврда из средње школе да је 
учио мађарски језик), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија) не 
старији од шест месеци; Ндоказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Пријаве са потреб-

ном документацијом доставити лично или слати 
на адресу: Основна школа „Стари Ковач Ђула” 
Стара Моравица, Михаља Танчића 2, 24310 
Стара Морвица. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. За све информације можете позвати 
број телефона 024/741-026, 711-726, 712-730.

ОСНОВНА ШКОЛА „МОША ПИЈАДЕ”
24342 Пачир, Школска 1

тел. 024/4744-004, 024/711-726, 024/712-730

Наставник предметне наставе - 
математике

на мађарском наставном језику  
са 88,89% 

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних Законом о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чланом 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
6/2020) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС” 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019) и 
то: да има одговарајуће образовање, у складу 
са чланом 140 Закона, односно: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије или специјалистичке ака-
демске студије) и то: а) студије другог степена 
из научне односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; б) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне односно стручне области или области 
педагошких наука, 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника васпитача и стручних сарадника и 
то: професор математике, дипломирани мате-
матичар, дипломирани математичар за тео-
ријску математику и примене, дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар - информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипло-
мирани математичар за математику економије, 
професор информатике - математике, дипло-
мирани математичар - астроном, дипломирани 
математичар - примењена математика, дипло-
мирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математи-
чар, мастер професор математике, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор 
физике и математике, мастер професор инфор-
матике и математике, дипломирани професор 
математике-мастер, дипломирани математи-
чар - мастер, дипломирани инжењер матема-
тике - мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани математичар - про-
фесор математике, дипломирани математичар 
- теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи 
геометрије), професор хемије - математике, 
професор географије - математике, професор 
физике - математике, професор биологије - 
математике, професор математике - теоријско 
усмерење, професор математике - теоријски 
смер, дипломирани математичар и информа-
тичар, дипломирани математичар - механичар, 
мастер професор предметне наставе. Лица која 

су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани-мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским про-
грамима из области математике или примење-
не математике (са положеним испитом из пред-
мета геометрија или основи геометрије) или 
двопредметне наставе математике и физике 
односно математике; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање, злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашањње, има 
држављанство Републике Србије, зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад - мађарски језик. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат под-
носи: попуњен и одштампан формулар на 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја - пријавни фор-
мулар, оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, доказ да 
кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова 
од којих најмање шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом бодова (оригинал или оверена 
фотокопија потврде - уверење одговарајуће 
високошколске установе о броју остварених 
бодова, односно положеним испитима из пси-
хологије и педагогије или оверена копија уве-
рења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу) за оне који ово образовање 
поседују, они који не поседују, Закон сходно 
члану 142. став 2. дозвољава да је ово обра-
зовање наставник обавезан да стекне у року 
од једне године, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу; доказ из казнене евиден-
ције МУП-а - од надлежне полицијске управе, 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија) не старија од 6 месеци; доказ 
о познавању српског језика и језика на којем 
остварује образовно-васпитни рад (диплома, 
односно уверење о стеченом високом обра-
зовању, уколико је на српском језику, ујед-
но је и доказ да кандидат зна српски језик, 
у супротном је потребно доставити оверену 
копију доказа да зна српски језик, тј. оверену 
фотокопију дипломе о завршеној средњој шко-
ли на српском језику или потврду из средње 
школе да је учио српски језик, а доказ да кан-
дидат зна мађарски језик је оверена фотоко-
пија дипломе о завршеној средњој школи на 
мађарском језику или потврда из средње шко-
ле да је учио мађарски језик).извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија) не старији од шест месеци; доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Пријаве 
са потребном документацијом доставити лич-
но или слати на адресу: Основна школа „Моша 
Пијаде” Пачир, Школска 1, 24342 Пачир. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.За све информа-
ције можете позвати број телефона 024/4744-
004, 711-726, 712-730.
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Наука и образовање

ОШ „БОСА МИЛИЋЕВИЋ”
24223 Нови Жедник, Николе Тесле 1

тел. 024/785-026

Наставник математике
са 89% норме

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних Законом о раду 
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14 и 13/17 - одлука УС РС, 113/17 и 95/2018 
- аутентично тумачење), кандидат треба да 
испуњава услове прописане чланом 139 и чла-
ном 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17 
и 27/18 - др. закон, 10/19, 27/18 - др. закон и 
6/20), чланом 3.Правилникао 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, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020), чла-
на 16. Правилника о организацији и система-
тизацији послова ОШ „Боса Милићевић” Нови 
Жедник бр. 203-/2018 од 02.04.2018. године; 
да има одговарајуће образовање, у складу са 
чланом 140 Закона односно 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије или специјалистичке ака-
демске студије) и то (1) студије другог степе-
на из научне односно стручне области за одго-
варајући предмет односно групу предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне односно стручне области или области 
педагошких наука 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи и то: 
професор математике, дипломирани матема-
тичар, дипломирани математичар за теоријску 
математику и примене, дипомирани математи-
чар за рачунарство и информатику, дипломи-
рани математичар-информатичар, професор 
математике и рачунарства, дипломирани мате-
матичар за математику економије, професор 
информатике - математике, дипломирани мате-
матичар - астроном, дипломирани математичар 
- примењена математика, дипломирани мате-
матичар - математика финансије (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани 
информатичар, мастер математичар, мастер 
професор математике, мастер професор мате-
матике и физике, мастер професор математи-
ке и информатике, мастер професор физике и 
математике, мастер професор информатике и 
математике, дипломирани професор математи-
ке - мастер, дипломирани математичар - мастер, 
дипломирани инжињер математике - мастер 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани математичар - професор мате-
матике, дипломирани математичар - теоријска 
математика, дипломирани инжињер математи-
ке (са изборним предметом Основи геометрије), 
професор хемије - математике, професор гео-
графије - математике, професор физике - мате-
матике, професор биологије - математике, 
профеор математике - теоријско усмерење, про-
феор математике - теоријски смер, дипломира-
ни математичар и информатичар, дипломирани 
математичар - механичар, мастер професор пре-
дметне наставе. Лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани-мастер 
треба да имају завршене основне академске сту-
дијена студијским програмима из области мате-
матике или примењене математике (са положе-
ним испитом из предмета геометрија или основи 
геометрије), или двопредметне наставе матема-
тике и физике односно математике и информа-

тике, 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, оду-
зимање малолетног детета, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
криви3чна дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја, и 
против 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 обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (одштампа-
ни 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 кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова 
од којих најмање шест бодова изпсихолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом бодова (оригинал или оверена 
фотокопија потврде - уверење одговарајуће 
високошколске установе о броју остварених 
бодова, односно положеним испитима из пси-
хологије и педагогије или оверена копија уве-
рења 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 обра-
зовање 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 месеци), уверење о држављан-
ству (оригинал и оверену фотокопију - не ста-
рије 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 обра-
зовањем на језику на коме се остварује обра-
зовно 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 иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор школе. Кандидати који буду иза-
брани 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 
испуњавању 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. Додатне информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе на телефон 024/785-026. Пријаве на кон-
курс за избор наставника математике подносе 
се у затвореној коверти лично или путем препо-
ручене пошиљке на адресу: ОШ „Боса Милиће-
вић”, 24223 Нови Жедник, Николе Тесле 1, уз 
напомену „Конкурс за радно место наставника 
математике - не отварати”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОШ „ХУЊАДИ ЈАНОШ”
24220 Чантавир, Трг слободе 2

тел. 024/782-025

Наставник српског као  
нематерњег језика

у I циклусу основног образовања  
и васпитања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања: 1) има одго-
варајуће 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 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/18 и 11/19); 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање;4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад (мађарски језик). Кандидат је дужан 
да приложи: 1. радну биографију (обавезно 
навести контакт податке: имејл и број теле-
фона), 2. оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
3. оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, 4. оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије, 5. оригинал или оверену фотоко-
пију уверења из казнене евиденције, надлежне 
полицијске управе, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела из чл. 139. 
став 1. тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од 6 месе-
ци), 6. оригинал или оверену фотокопију дока-
за о знању српског односно мађарског језика, 
7. попуњен и одштампан формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и вас-
питања, који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (www.mpn.gov.rs); 8. настав-
ник 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 Европс-
ким системом преноса бодова. Наведено обра-
зовање наставник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу. Сматра се да наставник који је 
у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, има горе наведе-
но 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 способ-
ности кандидата за рад са децом и ученицима 
извршиће надлежна служба за запошљавање 
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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. Кон-
курс траје 8 дана од дана објављивања у листу 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Неблаговремене, непотпуне, као и прија-
ве послате путем мејла се неће разматрати. 
Пријаве слати на адресу: ОШ „Хуњади Јанош” 
Чантавир, Трг слободе 2, 24220 Чантавир, са 
назнаком: „За конкурс”. 

Наставник историје
на српском и мађарском језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања: 1) има 
одговарајуће образовање: Кандидат треба да 
има одговарајуће образовање прописано чла-
ном 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/2018 - др. закони, 10/19 и 6/20) и члана 
3. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад (мађар-
ски језик). Кандидат је дужан да приложи: 1. 
радну биографију (обавезно навести контакт 
податке: имејл и број телефона), 2. оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, 3. оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених, 4. оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије, 
5. 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 обра-
зовања и васпитања(не старије од 6 месеци), 
6. оригинал или оверену фотокопију доказа о 
знању српског односно мађарског језика, 7. 
попуњен и одштампан формулар за пријем у 
радни однос у установи образовања и васпи-
тања, који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (www.mpn.gov.rs), 8. настав-
ник мора да има и образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. 
Наведено образовање наставник је обавезан 
да стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу. Сматра се да 
наставник који је у току студија положио испи-
те 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 психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима кандидат подноси пре 
закључења уговора о раду. Психолошку про-
цену способности кандидата за рад са децом 
и ученицима извршиће надлежна служба за 
запошљавање применом стандардизованих 
поступака. Копије доказа које се подносе при 
конкурисању морају да буду оверене од стра-
не 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 „Хуњади Јанош” Чантавир, Трг слободе 2, 
24220 Чантавир, са назнаком „За конкурс”. 

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилника 
о организацији и систематизацији послова у 
ОШ „Хуњади Јанош” у Чантавиру: 1) да има 
одговарајуће образовање (завршено основ-
но 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 изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да приложи: 1. 
радну биографију (обавезно навести контакт 
податке: мејл и број телефона), 2. оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, 3. оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених, 4. оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије, 5. 
оригинал или оверену фотокопију уверења из 
казнене евиденције да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела 
из чл. 139. став 1. тачка 3. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (не ста-
рије од 6 месеци), 6. оригинал или оверену 
фотокопију доказа о знању српског језика, 7. 
попуњен и одштампан формулар за пријем у 
радни однос у установи образовања и васпи-
тања, који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (www.mpn.gov.rs). 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 способ-
ности кандидата за рад са децом и ученицима 
извршиће надлежна служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. Кан-
дидати потребну документацију, заједно са 
одштампаним формуларом за пријем у радни 
однос достављају школи. Конкурс траје 8 дана 
од дана обљављивања у листу Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Небла-
говремене, непотпуне, као и пријаве послате 
путем мејла се неће разматрати. Пријаве слати 
на адресу: ОШ „Хуњади Јанош” Чантавир, Трг 
слободе 2, 24220 Чантавир, са назнаком „За 
конкурс”.

Наставник биологије
на српском и мађарском језику,  

са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања:1) има 
одговарајуће образовање: кандидат треба да 
има одговарајуће образовање прописано чла-
ном 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/2018 - др. закони, 10/19 и 6/20) и члана 
3. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/18 и 11/19); 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад (мађарски језик). Кандидат је 
дужан да приложи: 1. радну биографију (оба-
везно навести контакт податке: мејл и број 
телефона), 2. оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
3. оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, 4. оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије, 5. оригинал или оверену фотоко-
пију уверења из казнене евиденције, надлежне 
полицијске управе, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела из чл. 139. 
став 1. тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од 6 месе-
ци), 6. оригинал или оверену фотокопију дока-
за о знању српског односно мађарског језика, 
7. попуњен и одштампан формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и вас-
питања, који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (www.mpn.gov.rs), 8. настав-
ник 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 Европс-
ким системом преноса бодова. Наведено обра-
зовање наставник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Сматра се да наставник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, има горе наведено образо-
вање (члан 142. ЗОСОВ). Лекарско уверење да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима кан-
дидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Психолошку процену способности кандидата за 
рад са децом и ученицима извршиће надлеж-
на служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака. Копије доказа које се 
подносе при конкурисању морају да буду ове-
рене од стране надлежног органа, у супротном, 
се неће узети у разматрање. Конкурс траје 8 
дана од дана објављивања у листу Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”.  
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Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве 
послате путем мејла се неће разматрати. Прија-
ве слати на адресу: ОШ „Хуњади Јанош” Чанта-
вир, Трг слободе 2, 24220 Чантавир, са назна-
ком „За конкурс”. 

Наставник физике
на мађарском језику,  
80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања:1) има одго-
варајуће 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 3. Правил-
ника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/18 и 11/19); 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад (мађарски језик). Кандидат је 
дужан да приложи: 1. радну биографију (оба-
везно навести контакт податке: мејл и број 
телефона) 2. оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању, 3. оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, 4. оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије, 5. оригинал или овере-
ну 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 сис-
тема образовања и васпитања (не старије од 6 
месеци), 6. оригинал или оверену фотокопију 
доказа о знању српског односно мађарског јези-
ка, 7. попуњен и одштампан формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и васпи-
тања, који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (www.mpn.gov.rs), 8. настав-
ник 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 Европс-
ким системом преноса бодова. Наведено обра-
зовање наставник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Сматра се да наставник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, има горе наведено образо-
вање (члан 142. ЗОСОВ). Лекарско уверење да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима кан-
дидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Психолошку процену способности кандидата за 
рад са децом и ученицима извршиће надлеж-
на служба за запошљавање применом стан-

дардизованих поступака. Копије доказа које се 
подносе при конкурисању морају да буду овере-
не од стране надлежног органа, у супротном, се 
неће узети у разматрање. Конкурс траје 8 дана 
од дана објављивања у листу Националне служ-
бе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене, 
непотпуне, као и пријаве послате путем мејла се 
неће разматрати. Пријаве слати на адресу: ОШ 
„Хуњади Јанош” Чантавир, Трг слободе 2, 24220 
Чантавир, са назнаком „За конкурс”. 

Наставник ликовне културе
на српском и мађарском језику,  

са 95% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања: 1) има 
одговарајуће образовање: Кандидат треба да 
има одговарајуће образовање прописано чла-
ном 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/2018 - др. закони, 10/19 и 6/20) и члана 
3. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/18 и 11/19); 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад (мађарски језик). Канди-
дат је дужан да приложи: 1. радну биографију 
(обавезно навести контакт податке: мејл и број 
телефона), 2. оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
3. оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, 4. оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије, 5. оригинал или оверену фотоко-
пију уверења из казнене евиденције, надлежне 
полицијске управе, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела из чл. 139. 
став 1. тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања(не старије од 6 месе-
ци), 6.оригинал или оверену фотокопију дока-
за о знању српског односно мађарског језика, 
7. попуњен и одштампан формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и вас-
питања, који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (www.mpn.gov.rs), 8. настав-
ник 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 Европс-
ким системом преноса бодова. Наведено обра-
зовање наставник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Сматра се да наставник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, има горе наведено образо-
вање (члан 142. ЗОСОВ). Лекарско уверење да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 

способност за рад са децом и ученицима кан-
дидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Психолошку процену способности кандидата за 
рад са децом и ученицима извршиће надлеж-
на служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака. Копије доказа које се 
подносе при конкурисању морају да буду ове-
рене од стране надлежног органа, у супротном, 
се неће узети у разматрање. Конкурс траје 8 
дана од дана објављивања у листу Национал-
не службе за запошљавање „Послови”. Небла-
говремене, непотпуне, као и пријаве послате 
путем мејла се неће разматрати. Пријаве слати 
на адресу: ОШ „Хуњади Јанош” Чантавир, Трг 
слободе 2, 24220 Чантавир, са назнаком „За 
конкурс”. 

Наставник музичке културе
на мађарском језику,  
95% радног времена

УСЛОВИ:Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања:1) има 
одговарајуће образовање: кандидат треба да 
има одговарајуће образовање прописано чла-
ном 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/2018 - др. закони, 10/19 и 6/20) и члана 
3. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/18 и 11/19); 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад (мађарски језик). Канди-
дат је дужан да приложи: 1. радну биографију 
(обавезно навести контакт податке: мејл и број 
телефона) 2. оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
3.оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, 4. оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије, 5. оригинал или оверену фотоко-
пију уверења из казнене евиденције, надлежне 
полицијске управе, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела из чл. 139. 
став 1. тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања(не старије од 6 месе-
ци), 6. оригинал или оверену фотокопију дока-
за о знању српског односно мађарског језика, 
7. попуњен и одштампан формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и вас-
питања, који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (www.mpn.gov.rs), 8. настав-
ник 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 Европс-
ким системом преноса бодова. Наведено обра-
зовање наставник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за 
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лиценцу. Сматра се да наставник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, има горе наведено образо-
вање (члан 142. ЗОСОВ). Лекарско уверење да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима кан-
дидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Психолошку процену способности кандидата за 
рад са децом и ученицима извршиће надлеж-
на служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака. Копије доказа које се 
подносе при конкурисању морају да буду овере-
не од стране надлежног органа, у супротном, се 
неће узети у разматрање.Конкурс траје 8 дана 
од дана објављивања у листу Националне служ-
бе за запошљавање „Послови”.Неблаговремене, 
непотпуне, као и пријаве послате путем мејла 
се неће разматрати. Пријаве слати на адресу: 
ОШ „Хуњади Јанош” Чантавир, Трг слободе 2, 
24220 Чантавир, са назнаком „За конкурс”. 

Наставник енглеског језика
на српском и мађарском језику,  

78% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања: 1) има 
одговарајуће образовање: кандидат треба да 
има одговарајуће образовање прописано чла-
ном 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/2018 - др. закони, 10/19 и 6/20) и члана 3. 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/18 и 11/19); 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад (мађарски језик). Канди-
дат је дужан да приложи: 1. радну биографију 
(обавезно навести контакт податке: мејл и број 
телефона), 2. оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању, 3. оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, 4. оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије, 5. оригинал или овере-
ну 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 сис-
тема образовања и васпитања(не старије од 6 
месеци), 6. оригинал или оверену фотокопију 
доказа о знању српског односно мађарског јези-
ка, 7. попуњен и одштампан формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и васпи-
тања, који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (www.mpn.gov.rs), 8. настав-
ник 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 Европс-
ким системом преноса бодова. Наведено обра-
зовање наставник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Сматра се да наставник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, има горе наведено образо-
вање (члан 142. ЗОСОВ). Лекарско уверење да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима кан-
дидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Психолошку процену способности кандидата за 
рад са децом и ученицима извршиће надлеж-
на служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака. Копије доказа које се 
подносе при конкурисању морају да буду овере-
не од стране надлежног органа, у супротном, се 
неће узети у разматрање. Конкурс траје 8 дана 
од дана објављивања у листу Националне служ-
бе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене, 
непотпуне, као и пријаве послате путем мејла се 
неће разматрати. Пријаве слати на адресу: ОШ 
„Хуњади Јанош” Чантавир, Трг слободе 2, 24220 
Чантавир, са назнаком „За конкурс”. 

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

на српском и мађарском језику

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања:1) има одго-
варајуће 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 3. Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/18 и 11/19);2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад (мађарски језик). Кандидат је дужан 
да приложи: 1. радну биографију (обавезно 
навести контакт податке: имејл и број теле-
фона), 2. оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
3. оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичнекњиге рођених, 4. оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије, 5. оригинал или оверену фотоко-
пију уверења из казнене евиденције, надлежне 
полицијске управе, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела из чл. 139. 
став 1. тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања(не старије од 6 месе-
ци), 6. оригинал или оверену фотокопију дока-
за о знању српског односно мађарског језика, 
7. попуњен и одштампан формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и вас-
питања, који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (www.mpn.gov.rs), 8. настав-
ник 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 Европс-
ким системом преноса бодова. Наведено обра-
зовање наставник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Сматра се да наставник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, има горе наведено образо-
вање (члан 142. ЗОСОВ). Лекарско уверење да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима кан-
дидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Психолошку процену способности кандидата за 
рад са децом и ученицима извршиће надлеж-
на служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака. Копије доказа које се 
подносе при конкурисању морају да буду ове-
рене од стране надлежног органа, у супротном, 
се неће узети у разматрање.Конкурс траје 8 
дана од дана објављивања у листу Национал-
не службе за запошљавање „Послови”. Небла-
говремене, непотпуне, као и пријаве послате 
путем мејла се неће разматрати. Пријаве слати 
на адресу: ОШ „Хуњади Јанош” Чантавир, Трг 
слободе 2, 24220 Чантавир, са назнаком „За 
конкурс”. 

Наставник немачког језика
на српском и мађарском језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и вапитања1) има одгова-
рајуће образовање: кандидат треба да има одго-
варајуће образовање прописано чланом 140. 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/2018 - др. 
закони, 10/19 и 6/20) и члана 3. Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18 
и 11/19); 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
3) није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад (мађарски језик). Канди-
дат је дужан да приложи: 1. радну биографију 
(обавезно навести контакт податке: мејл и број 
телефона); 2. оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању, 3. оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, 4. оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије, 5. оригинал или овере-
ну 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 сис-
тема образовања и васпитања (не старије од 6 
месеци), 6. оригинал или оверену фотокопију 
доказа о знању српског односно мађарског јези-
ка, 7. попуњен и одштампан формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и васпи-
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тања, који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (www.mpn.gov.rs), 8. настав-
ник 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 Европс-
ким системом преноса бодова. Наведено обра-
зовање наставник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Сматра се да наставник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, има горе наведено образо-
вање (члан 142 ЗОСОВ). Лекарско уверење да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима кан-
дидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Психолошку процену способности кандидата за 
рад са децом и ученицима извршиће надлеж-
на служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака. Копије доказа које се 
подносе при конкурисању морају да буду овере-
не од стране надлежног органа, у супротном, се 
неће узети у разматрање. Конкурс траје 8 дана 
од дана објављивања у листу Националне служ-
бе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене, 
непотпуне, као и пријаве послате путем мејла се 
неће разматрати. Пријаве слати на адресу: ОШ 
„Хуњади Јанош” Чантавир, Трг слободе 2, 24220 
Чантавир, са назнаком „За конкурс”. 

Наставник немачког језика
на мађарском језику
67% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања:1) има одго-
варајуће 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 3. Правил-
ника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/18 и 11/19);2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад (мађарски језик). Кандидат је 
дужан да приложи: 1. радну биографију (оба-
везно навести контакт податке: имејл и број 
телефона) 2. оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању, 3. оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, 4. оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије, 5. оригинал или овере-
ну 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 сис-

тема образовања и васпитања(не старије од 6 
месеци), 6. оригинал или оверену фотокопију 
доказа о знању српског односно мађарског јези-
ка, 7. попуњен и одштампан формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и васпи-
тања, који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (www.mpn.gov.rs), 8. настав-
ник 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 Европс-
ким системом преноса бодова. Наведено обра-
зовање наставник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Сматра се да наставник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, има горе наведено образо-
вање (члан 142. ЗОСОВ). Лекарско уверење да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима кан-
дидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Психолошку процену способности кандидата за 
рад са децом и ученицима извршиће надлеж-
на служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака. Копије доказа које се 
подносе при конкурисању морају да буду овере-
не од стране надлежног органа, у супротном, се 
неће узети у разматрање.Конкурс траје 8 дана 
од дана објављивања у листу Националне служ-
бе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене, 
непотпуне, као и пријаве послате путем мејла се 
неће разматрати. Пријаве слати на адресу: ОШ 
„Хуњади Јанош” Чантавир, Трг слободе 2, 24220 
Чантавир, са назнаком „За конкурс”. 

Школски педагог
на српском и мађарском језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања: 1) има одго-
варајуће образовање - кандидат треба да има 
одговарајуће образовање прописано чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/2018 - др. 
закони, 10/19 и 6/20) и члана 6. Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18 
и 11/19); 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
3) није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад (мађарски језик). Канди-
дат је дужан да приложи: 1. радну биографију 
(обавезно навести контакт податке: мејл и број 
телефона); 2. оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању, 3. оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, 4. оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије, 5. оригинал или овере-
ну 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 сис-
тема образовања и васпитања(не старије од 6 
месеци), 6. оригинал или оверену фотокопију 
доказа о знању српског односно мађарског 
језика, 7. попуњен и одштампан формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања и 
васпитања, који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (www.mpn.gov.rs). Лекар-
ско уверење да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Психолошку процену способ-
ности 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. Кон-
курс траје 8 дана од дана објављивања у листу 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве 
послате путем мејла се неће разматрати. Прија-
ве слати на адресу: ОШ „Хуњади Јанош” Чанта-
вир, Трг слободе 2, 24220 Чантавир, са назна-
ком „За конкурс”. 

Дефектолог
на мађарском језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и вапитања: 1) има одго-
варајуће 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 6. Правил-
ника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/18 и 11/19); 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад (мађарски језик).Кандидат је дужан да при-
ложи: 1. радну биографију (обавезно навести 
контакт податке: мејл и број телефона) 2. ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, 3. оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених, 4. оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије, 5. 
оригинал или оверену фотокопију уверења из 
казнене евиденције, надлежне полицијске упра-
ве, да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела из чл. 139. став 1. тачка 3. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања(не старије од 6 месеци), 6. оригинал 
или оверену фотокопију доказа о знању срп-
ског односно мађарског језика, 7. попуњен 
и одштампан формулар за пријем у радни 
однос у установи образовања и васпитања, 
који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја (www.mpn.gov.rs), 8. наставник 
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Наука и образовање

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 Европс-
ким системом преноса бодова. Наведено обра-
зовање наставник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Сматра се да наставник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, има горе наведено образо-
вање (члан 142. ЗОСОВ). Лекарско уверење да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима кан-
дидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Психолошку процену способности кандидата за 
рад са децом и ученицима извршиће надлеж-
на служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака. Копије доказа које се 
подносе при конкурисању морају да буду ове-
рене од стране надлежног органа, у супротном, 
се неће узети у разматрање. Конкурс траје 8 
дана од дана објављивања у листу Национал-
не службе за запошљавање „Послови”. Небла-
говремене, непотпуне, као и пријаве послате 
путем мејла се неће разматрати. Пријаве слати 
на адресу: ОШ „Хуњади Јанош” Чантавир, Трг 
слободе 2, 24220 Чантавир, са назнаком „За 
конкурс”. 

ОШ „ ВУК КАРАЏИЋ” ЛОВЋЕНАЦ
24322 Ловћенац, Ђуре Стругара 30

Наставник биологије
на српском језику,  

60% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних Законом о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14 и 13/17 - одлука УС РС и 113/17), кан-
дидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 88/17, 
27/18 и 10/19) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС” 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/19), односно да има стечено образовање: 
А) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије или 
специјалистичке академске студије) и то: (а) 
студије другог степена из научне односно стру-
чне области за одговарајући предмет односно 
групу предмета; (б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне односно струч-
не области или области педагошких наука; и Б) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. В) 
и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника васпитача и стручних 
сарадника и то: професор биологије, дипломи-
рани биолог, дипломирани молекуларни био-
лог и физиолог, професор биологије и хемије, 
дипломирани биолог - смер заштите животне 
средине, дипломирани биолог - еколог, дипло-
мирани 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, дипло-
мирани професор биологије - хемије, мастер, 
дипломирани професор биологије - географије, 

мастер, дипломирани молекуларни биолог - 
мастер, дипломирани биолог заштите живот-
не средине, мастер биолог, мастер професор 
биологије, мастер професор биологије и гео-
графије, мастер професор биологије и хемије, 
мастер професор предметне наставе; лица која 
су стекла академско звање мастер морају имати 
претходно завршене основне академске студије 
биологије; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма, није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од три месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимању 
малолетног лица, запуштање, злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примања мита и давања мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, има држављанство Републике Србије, 
зна српски језик и језик на коме се изводи 
образовно васпитни рад - српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: 
попуњен и одштампан формулар на интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја - пријавни формулар, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, доказ да кандидат има образо-
вање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова од којих најмање 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским систе-
мом бодова (оригинал или оверена фотокопија 
потврде - уверење одговарајуће високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из психологије и педаго-
гије или оверена копија уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу) 
за оне који ово образовање поседују, они који 
не поседују, Закон сходно члану 142 став 2 доз-
вољава да је ово образовање наставник обаве-
зан да стекне у року од једне године, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу, доказ из 
казнене евиденције МУП-а - од надлежне поли-
цијске управе, уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија), али не старија 
од 6 месеци, доказ о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија), али не старије од шест месеци; 
доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима канди-
дат доставља пре закључења уговора о раду, 
конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор, избор врши у складу са Законом 
о основама система образовања и васпитања. 
У поступку одлучивања о избору кандидата, 
кандидати који уђу у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за запошљавање. Пријаву доставити лично или 
слати на адресу: Основна школа „Вук Караџић” 
Ловћенац, Ђуре Стругара, 24322 Ловћенац. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

Педагог
на српском језику

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних Законом о раду („Сл. 
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 
и 13/17 - одлука УС РС и 113/17), кандидат 

треба да испуњава услове прописане чланом 
139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 88/17, 
27/18 и 10/19) Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС” 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) 
да има одговарајуће образовање, у складу са 
чланом 140. Закона (односно) А) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистичке 
академске студије) и Б) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који је уређивао високо образо-
вање до 10.септембра 2005. В) и у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника васпитача и стручних сарадника, 
односно да има стечено образовање за школ-
ског педагога: професор педагогије, дипломи-
рани педагог - општи смер или смер школске 
педагогије, дипломирани школски педагог-пси-
холог, дипломирани педагог, мастер педагог, 
дипломирани педагог - мастер, да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од три месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимању малолетног лица, 
запуштање, злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примања 
мита и давања мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, има држављанство 
Републике Србије, зна језик на коме се изводи 
образовно васпитни рад - српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: 
попуњен и одштампани формулар на интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја - пријавни формулар, ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, доказ из казнене евиден-
ције МУП-а - од надлежне полицијске управе, 
уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија) али не старија од 6 месеци, 
доказ о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад, извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија) али не старије од шест месеци; доказ 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима канди-
дат доставља пре закључења уговора о раду, 
конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор, избор врши у складу са Законом 
о основама система образовања и васпитања. 
У поступку одлучивања о избору кандидата, 
кандидати који уђу у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за запошљавање. Пријаву доставити лично или 
слати на адресу: Основна школа „Вук Караџић” 
Ловћенац, Ђуре Стругара, 24322 Ловћенац. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. 

ОШ „НИКОЛА ЂУРКОВИЋ” 
24323 Фекетић, Братства бб

Наставник математике 
са 88,89% норме, за рад у одељењу  

на мађарском језику наставном језику 

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних Законом о раду („Сл. 
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 
и 13/17 - одлука УС РС и 113/17), кандидат треба 
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да испуњава услове прописане чланом 139. и 
140. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 и 
10/19) и члана 3 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС”, 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19) и 
члана 26 Правилника о систематизацији посло-
ва у ОШ „Никола Ђурковић” Фекетић; да има 
одговарајуће образовање, у складу са чланом 
140. Закона (односно): 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије или специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне односно стручне области за одгова-
рајући предмет односно групу предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне односно стручне области или области 
педагошких наука; и 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. г) и у складу са чланом 3. Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника васпитача и стручних сарадника; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од три месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање, злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примања 
мита и давања мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; има држављан-
ство Републике Србије, зна српски језик и језик 
на коме се изводи образовно-васпитни рад - 
мађарски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: кратку 
биографију, попуњен и одштампани формулар 
на интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја - пријавни форму-
лар, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом бодова (оригинал или оверена фото-
копија потврде - уверење одговарајуће висо-
кошколске установе о броју остварених бодова, 
односно положеним испитима из психологије 
и педагогије или оверена копија уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу) за оне који ово образовање посе-
дују, они који не поседују, Закон сходно члану 
142. став 2. дозвољава да је ово образовање 
наставник обавезан да стекне у року од једне 
године, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу; доказ из казнене евиденције МУП-а 
- од надлежне полицијске управе, уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фото-
копија) али не старија од 6 месеци; доказ о 
познавању језика на коме се изводи образовно 
васпитни рад у складу са чланом 141. став 7. 
Закона, доказује се стеченим средњим, вишим, 
или високим образовањем на језику на коме се 
остварује образовно васпитни рад или положе-
ним испитом из тог језика по програму одго-
варајуће високо школске установе; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-

на фотокопија) али не старије од шест месеци; 
доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима канди-
дат доставља пре закључења уговора о раду, 
конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор, избор врши у складу са Законом 
о основама система образовања и васпитања. 
У поступку одлучивања о избору кандидата, 
кандидати који уђу у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за запошљавање. Пријаву доставити лично 
или слати на адресу: Основна школа „Никола 
Ђурковић” Фекетић, Братства бб, 24323 Феке-
тић. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. 

ШАБАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„СЛАВА КОВИЋ” 

15350 Богатић, Јанка Веселиновића 3

Директор
на мандатни период од 4 године 

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано 
лице које испуњава следеће услове: има одго-
варајуће образовање прописано чланом 140. 
став 1. и 2. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, за васпитача или стручног 
сарадника и најмање осам година рада у уста-
нови на пословима васпитања и образовања 
након стеченог одговарајућег образовања, 
односно лице које је стекло одговарајуће обра-
зовање: 1. на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидиспиплинарне, трансцисци-
линарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука, 2. 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из 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 предме-
та. Директор Предшколске установе може да 
буде и лице које испуњава услове прописане 
чланом 140 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл гласник РС” бр. 
88/17, 27/18), за васпитача и најмање десет 
година рада у предшколској установи на посло-
вима васпитања и образовања након стеченог 
одговарајућег образовања, односно лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: 
1. на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем, има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање ии давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштичених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није у складу са законм утврђено дис-
криминаторно понашање, има држављанство 

Републике Србије, зна српски језик и језик на 
којем остварује васпитно-образовни рад, има 
положен испит за лиценцу, има најмање осам, 
односно десет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања, сходно члану 140. 
став 1, 2 и 3. и члану 122. став 3. и 4. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
има положен испит за директора, има доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: 
1. биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и прегледом програма рада установе, 
2. доказ да поседује одговарајуће образовање 
(оригинал или оверену фотокопију дипломе), 3. 
доказ о положеном испиту за лиценцу (ориги-
нал или оверену фотокопију), 4. доказ о знању 
српског језика (достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на срп-
ском језику, у том случају кандидат доставља 
писани доказ да је положио српски језик по 
програму високошколске установе - оригинал 
или оверену фотокопију), 5. потврду о радном 
стажу - најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања, сходно 
члану 140. став 1. и 2. и најмање 10 година 
рада у предшколској установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања, сходно члану 140. став 
3. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18) 
(оригинал), 6. доказ да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом 
утврђено дискиминаторно понашање (уверење/
потврда из МУП-а, не старије од шест месеци, 
оригинал или оверена фотокопија), 7. доказ да 
против кандидата није подигнута оптужница за 
кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања - потврда/уверење из надлежног суда 
(оригинал или оверену фотокопију, не ста-
рије од шест месеци), 8. доказ да је државља-
нин Републике Србије (оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од шест месеци), 9. 
доказ да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
доставља кандидат пре закључења уговора о 
међусобним правима и обавезама (оригинал 
или оверена фотокопија), 10. доказ о обуци и 
положеном испиту за директора установе (ори-
гинал или оверену фотокопију), пријава која 
не садржи доказ о положеној обуци и испиту 
за директора неће се сматрати непотпуном, па 
ће изабрани кандидат бити у обавези да поло-
жи испит за директора у законском року; 11. 
кандидат који је претходно обављао дужност 
директора предшколске установе дужан је да 
достави доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања. Кандидат који се пријављује на радно 
место директора попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља установи. 
Пријава на конкурс обавезно садржи податке 
о кандидату (име, презиме, адреса пребива-
лишта, контакт телефон). Пријава са потреб-
ном документацијом подноси се у затвореној 
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коверти, са назнаком: „Конкурс за директора 
предшколске установе”. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана његовог објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће се узимати у разматрање. Документација 
се може доставити лично или поштом на адре-
су: Предшколска установа „Слава Ковић”, Јанка 
Веселиновића 3, 15350 Богатић. Предшколска 
установа нема обавезу да пријављеном канди-
дату враћа документацију. Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату предшколске 
установе на број телефона 015/7786-881.

ОСНОВНА ШКОЛА „МАЈУР”
15353 Мајур, Светог Саве 4 

1. Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене  

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

одсуства са рада ради неге детета,  
са 70% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем 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, однос-
но групе предмета; 2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. 
године или са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године. Кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24. став 1. Закона о раду („Служ-
бени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018), 
треба да испуњава и услове предвиђене чланом 
139. став 1. тачка 1, 2, 3, 4. и 5. и чланом 140. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 - 
други закони и 10/2019). Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи.

ОСТАЛО: Потребна документација: 1) оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; 2) уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију не ста-
рије од 6 месеци); 3) извод из матичне књиге 
рођених; 4) доказ да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена чланом 139. став 1. тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
који издаје надлежна полицијска управа; 5) 
доказ о познавању српског језика (односи се 
на кандидате који нису образовање стекли на 
српском језику), 6) краћу биографију. Канди-
дат који буде изабран дужан је да пре закљу-
чења уговора о раду достави лекарско уверење 
о здравственој способности за рад са децом и 
ученицима, не старије од 6 месеци. Проверу 
психофизичких способности кандидата за рад 
са децом и ученицима, који уђе у ужи избор, 
вршиће Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака, а пре 
доношења одлуке о избору. Пријаве се под-
носе у року од 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве доставити лично 
или поштом на адресу: Основна школа „Мајур” 
Мајур, Светог Саве 4, 15353 Мајур.

ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
Змињак

Наставник математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/2020) - наставник, васпитач 
и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајуће 
предмете, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
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 одгова-
рајући 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 попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи.

ОСТАЛО: Потребна документација: оверена 
фотокопија дипломе о стеченом образовању; 
доказ да није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање, злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом утврђено дискри-
минаторно понашање (не старије од 6 месеци), 
уверење о држављанству Републике Србије, 
доказ о знању српског језика (односи се на кан-
дидате који нису образовање стекли на српском 
језику). Уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученици-
ма 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.

Наставник математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/2020) - наставник, васпитач 
и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне струдије, специјалистичке 

академске студије и то: студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајуће предмете, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10.септембра 2005. године. Лице из подтачке 2 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та; има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђивано за кривична дела из члана 139. став 
1. тачка 3. Закона, да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи.

ОСТАЛО: Потребна документација: 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (не старије од 6 
месеци), уверење о држављанству Републике 
Србије, доказ о знању српског језика (односи се 
на кандидате који нису образовање стекли на 
српском језику). Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Пријаве се подносе у року од 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времена пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве доставити лично или поштом на горе 
наведену адресу.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПОСАВОТАМНАВСКА СРЕДЊА 
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА 

15225 Владимирци, Светог Саве бб

Оглас објављен у листу „Послови” бр. 887. од 
24.06.2020. године за избор директора на ман-
датни период од четири године, мења се у делу 
УСЛОВИ, тако што уместо речи „да поседује 
одговарајуће образовање из члана 140. ста-
вови 1. и 2. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања стечено за наставника у 
подручју рада: разредне и предметне наставе 
у средњој школи и стручног сарадника”, треба 
да стоји: „да има одговарајуће образовање за 
наставника те врсте школе и подручја рада, 
за педагога и психолога” и у делу ОСТАЛО 
где се бришу речи „Уколико се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
за директора школе може бити изабрано и 
лице које, уз испуњености осталих горе наве-
дених услова, има одговарајуће образовање из 
члана 140 став 3 истог закона, то јест високо 
образовање стечено на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије) или на 
студијама у трајању од три године, или више 
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образовање, за наставника те врсте школе, доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора 
школе и најмање десет година рада у установи 
на пословима васпитања и образовања, након 
стеченог одговарајућег образовања”. Остале 
одредбе јавног конкурса остају неизмењене.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ”

Кремна, Кремна бб
тел. 031/3808-495

Секретар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа кандитати треба да испуњавају 
и услове утврђене чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон. 
10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/2020) и чла-
ном 3 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19). 
Кандидат треба да: 1. дипломирани правник - 
мастер или дипломирани правник, који је сте-
као високо образовање на студијама у трајању 
од најмање 4 године; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом, достављају установи. Дока-
зи о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 
5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о 
испуњености услова из тачке 2 пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс канди-
дати, поред биографије, треба да приложе (у 
оригиналу или оверене копије, не старије од 
шест месеци): диплому о стеченом образовању, 
уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, доказ о неосуђиваности. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Пријаве на кон-
курс са потребном документацијом доставити 
лично или поштом на адресу школе: Основна 
школа „Богосав Јанковић” Кремна, Кремна бб, 
са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације могу се добити на број 
телефона: 031/3808-495.

Наставник предметне наставе - 
математика

са 88,89% радног времена у школи  
у Кремнима - ИО Биоска

Наставник предметне наставе - 
математика

са 66,67% радног времена у школи  
у Кремнима

Наставник предметне наставе - 
физичко васпитање

са 60% радног времена,  
у школи у Кремнима - ИО Биоска

Педагог
за рад у школи у Кремнима

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа кандитати треба да испуња-
вају 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 сарад-
ника 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 дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука; односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, као и образо-
вање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са европским системом 
преноса бодова. 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица. запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 
5. да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, достављају уста-
нови. Докази о испуњености услова из тачака 
1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, 
а доказ о испуњености услова из тачке 2 пре 
закључења уговора о раду. Уз пријаву на кон-
курс кандидати, поред биографије, треба да 
приложе (у оригиналу, или оверене копије, не 
старије од шест месеци): диплому о стеченом 
образовању, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, доказ о неосуђи-
ваности. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаве на конкурс са потребном документа-
цијом доставити лично или поштом на адре-
су школе: Основна школа „Богосав Јанковић” 
Кремна, Кремна бб, са назнаком: „За конкурс”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације могу 
се добити на број телефона: 031/3808-495.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ”

31000 Ужице, Николе Пашића 17

Секретар школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. поседовање одговарајућег високог 
образовања, и то: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. годи-
не или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. године; 
2. поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; 
3. неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију; - 
непостојање дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са зако-
ном; 4. поседовање држављанства Републике 
Србије; 5. знање језика на коме се остварује 
образовно - васпитни рад. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: 1) оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
образовању; 2) доказ о држављанству Репу-
блике Србије (уверење или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству); 3) извод или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођеиих, 4) доказ о знању језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику, пошто се сматра да они познају 
језик на којем се изводи образовно-васпитни 
рад); 5) извод из казнене евиденције као доказ 
о нсосуђиваности за горе наведена кривич-
на дела и да није утврђено дискриминаторно 
понашање које издаје надлежна полицијска 
управа не старије од 6 месеци, 6) одштампан и 
попуњен пријавни формулар преузет са звани-
чне интернет странице. Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, на адреси: http:// 
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве на 
конкурс са потребним доказима о испуњености 
услова конкурса, могу се доставити лично или 
поштом (препоручена поштанска пошиљка) на 
адресу школе: Техничка школа „Радоје Љуби-
чић”, Николе Пашића 17, 31000 Ужице са назна-
ком: „За конкурс - секретар”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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Наука и образовање

ВАЉЕВО

УНИВЕРЗИТЕТ „СИНГИДУНУМ”
ФАКУЛТЕТ ЗДРАВСТВЕНИХ 

И ПОСЛОВНИХ СТУДИЈА
14000 Ваљево, Железничка 5

тел. 014/ 292-610

Наставник у сва звања за образовно-научно 
поље Медицинске науке, уже научно стручне 
области Интерна медицина и Основи медицине
са 50% радног времена на одређено време од 
5 година

УСЛОВИ: Кандидати поред општих треба да 
испуњавају услове предвиђене одредбама Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018, 73/2018, 67/2019, 6/2020) и 
Статута факултета. Пријаве кандидата са при-
лозима подносе се на горе наведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ „САВА КЕРКОВИЋ”
14240 Љиг, Светог Саве 22а
тел. 014/3445-172, 3445-238

Оглас објављен дана 04.03.2020. године у пуб-
ликацији „Послови” поништава се за следећа 
радна места: наставник разредне наставе и 
чистачица. У осталом делу оглас остаје непро-
мењен.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ГЕОРГИ ДИМИТРОВ”

17540 Босилеград, Иво Лола Рибар бб
тел. 017/877-091

Наставник ликовне културе
за 75% радног ангажовања  

(издвојено осморазредно одељење у 
селу Горња Љубата 25%, издвојено 

осморазредно одељење у селу Горња 
Лисина 25% и издвојено осморазредно 

одељење у селу Бистар 25%)

Наставник мизичке културе
за 75% радног ангажовања у матичној 

школи у Босилеграду

Наставник биологије
за 80% радног ангажовања  

(издвојено осморазредно одељење 
у селу Бистар 40%, издвојено 

осморазредно одељење у селу Горња 
Лисина 40%)

Наставник српског језика и 
књижевности

у матичној школи у Босилеграду

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон и 10/19) и Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), и то: 1. да 
има одговарајуће високо образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-

плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких нау-
ка; или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лица из тачке 1. подтачка 
(2) мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета 
и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи; 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик као и језик националне мањине 
(бугарски језик), на којем се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају формулар 
за пријем у радни однос у установи образо-
вања и васпитања који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Уз одштампани 
образац пријавног формулара кандидати дос-
тављају: 1. очитану личну карту; 2. оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; 3. потврду или уверење о неос-
уђиваности (не старије од 6 месеци), за кри-
вична дела из тачке 3. услова; 4. уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену копију); 
5. извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену копију); 6. кратку биогра-
фију; 7. доказ о знању српског језика и језика 
националне мањине (бугарски језик) на коме 
се изводи образовно-васпитни рад у школи се 
доставља само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима у Националну службу за 
запошљавање, која ће извршити процену при-
меном стандардизованих поступака. Лекарско 
уверење да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученици-
ма кандидат подноси пре закључења уговора о 
раду. Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва доставити путем поште на адресу: Основ-
на школа „Георги Димитров”, Иво Лола Рибар 
бб, 17540 Босилеград или лично код секрета-
ра школе, са назнаком „За конкурс за пријем 
у радни однос за радно место (навести радно 
место за које конкуришете)”. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. У пријави 
обавезно навести контакт телефон. Школа 
није у обавези да врати конкурсну документа-
цију пријављеним кандидатима. Ближе инфор-
мације о конкурсу кандидати могу добити од 
секретара школе, контакт тел. 017/877-091.

ВРШАЦ

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
26360 Пландиште, Војводе Путника 60

тел. 013/861-615

Наставник математике
на српском језику, са 88,89% радног 

времена, за рад у издвојеном одељењу 
у Маргити

УСЛОВИ: професор математике, дипломира-
ни математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар - информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипло-
мирани математичар за математику економије, 
професор информатике - математике, дипло-
мирани математичар - астроном, дипломирани 
математичар - примењена математика, - дипло-
мирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математи-
чар, мастер професор математике, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор 
физике и математике, мастер професор инфор-
матике и математике, дипломирани професор 
математике-мастер, дипломирани математи-
чар - мастер, дипломирани инжењер матема-
тике - мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани математичар - про-
фесор математике, дипломирани математичар 
- теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи 
геометрије), професор хемије - математике, 
професор географије - математике, професор 
физике - математике, професор биологије - 
математике, професор математике - теоријско 
усмерење, професор математике - теоријски 
смер, дипломирани математичар и информа-
тичар, дипломирани математичар - механичар, 
мастер професор предметне наставе. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани - мастер треба да имају заврше-
не основне академске студије на студијским 
програмима из области математике или при-
мењене математике (са положеним испитом из 
предмета геометрија или основи геометрије) 
или двопредметне наставе математике и физи-
ке односно математике и информатике. Лица 
која су стекла академско звање мастер морају 
да имају у оквиру завршених основних ака-
демских студија положено најмање пет испита 
из информатичких предмета, од тога најмање 
један из области Програмирање и два предмета 
из једне или две следеће области - Математи-
ка 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. 

Наставник математике
на румунском језику, са 88,89% радног 
времена, за рад у издвојеном одељењу  

у Барицама

УСЛОВИ: професор математике, дипломира-
ни математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар - информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипло-
мирани математичар за математику економије, 
професор информатике - математике, дипло-
мирани математичар - астроном, дипломирани 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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математичар - примењена математика, - дипло-
мирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математи-
чар, мастер професор математике, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор 
физике и математике, мастер професор инфор-
матике и математике, дипломирани професор 
математике-мастер, дипломирани математи-
чар - мастер, дипломирани инжењер матема-
тике - мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани математичар - про-
фесор математике, дипломирани математичар 
- теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи 
геометрије), професор хемије - математике, 
професор географије - математике, професор 
физике - математике, професор биологије - 
математике, професор математике - теоријско 
усмерење, професор математике - теоријски 
смер, дипломирани математичар и информа-
тичар, дипломирани математичар - механичар, 
мастер професор предметне наставе. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани-мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским про-
грамима из области математике или примењене 
математике (са положеним испитом из предмета 
геометрија или основи геометрије) или двопре-
дметне наставе математике и физике односно 
математике и информатике. Лица која су стекла 
академско звање мастер морају да имају у окви-
ру завршених основних академских студија 
положено најмање пет испита из информатич-
ких 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 образов-
но-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. годи-
не, савладало програм рачунарства и информа-
тике у трајању од најмање четири семестра. 

ОСТАЛО: Општи услови: у радни однос у устано-
ви може да буде примљено лице под условима 
прописаним законом и Правилником о степену 
и врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи и ако има образо-
вање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске 
студије) по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо 
образованyе до 10. септембра 2005. године; 2) 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Кандидати су дужни 
да уз пријавни формулар са званичне интер-

нет странице на конкурс приложе: 1) оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; 2) извода из матичне књиге рође-
них - на прописаном обрасцу са холограмом 
(оригинал или оверену фотокопију); 3) уве-
рења о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију); 4) доказ о неосуђиваности (доказ/
уверење да није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (оригинал или оверена фотоко-
пија уверења из казнене евиденције МУП-а); 5) 
доказ о знању српског језика и језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад, односно 
румунског језика (осим кандидата који су одго-
варајуће 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 одго-
варајуће високошколске установе да је лице 
положило испит из српског језика са методиком 
оригинал или оверена фотокопија; и диплома 
о завршеном школовању на румунском јези-
ку-средње, више или високо или положен испит 
из румунског језика -уверење одговарајуће 
високошколске установе да је лице положило 
испит из румунског језика са методиком ориги-
нал или оверена фотокопија).

ОСТАЛО: Лекарско уверење о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способан за рад 
са децом и ученицима подноси се школи пре 
закључења уговора о раду. У поступку одлучи-
вања о избору наставника комисија врши ужи 
избор кандидата које упућује на претходну 
психолошку процену способности. Психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима врши Националан служба за запошља-
вање, применом стандардизованих поступака. 
Уколико је већ извршена психолошка процена 
способности (у периоду од 6 месеци пре исте-
ка 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. Подаци који се прикупљају биће иско-
ришћени искључиво у сврху обраде података 
у конкурсном поступку у складу са Законом о 
заштити података о личности („Сл. гласник РС”, 
бр. 87/18). Испуњеност услова у погледу стече-
ног образовања за обављање послова наставни-
ка, уколико је образовање стечено у иностран-
ству, 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 конкур-
са, кандидати треба да достави искључиво пре-
поручено поштом на навдену адресу: Основна 
школа „Доситеј Обрадовић”, Војводе Путника 60, 
26360 Пландиште или предати лично у секре-
таријату школе, сваког радног дана од 9 до 12 
часова. Телефон за информације: 013/861-615.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

26340, Бела Црква, Жарка Зрењанина 13
тел. 013/851-487

Наставник математике

Наставник немачког језика
са 88,88% радног времена

Наставник олигофренопедагог
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа предвиђених Законом о раду, 
кандидат мора да испуњава и посебне услове 
утврђене чланом 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, и то: а) које је 
стекло образовање у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника („Сл, Гласник РС”- Просвет-
ни гласник бр. 2/20); б) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; в) није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; г) има држављанство Републике 
Србије; д) зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад;

Наставник помоћни радник  
- спремачица

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа предвиђених Законом о раду, 
кандидат мора да испуњава и посебне услове 
утврђене чланом 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: а) први сте-
пен стручне спреме - односно основна школа; 
б) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; в) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању о најмање три месеца, као 
и за кривично дело насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тивполне слободе, против правног саобраћаја, 
и против против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; г) има држвављанство Републике 
Србије; д) зна српски језик као и језик на коме 
се остварује образовно-научни рад. 

ОСТАЛО: Докази о испуњавању услова дос-
тављају се уз пријаву, а кандидати прилажу: 
извод из матичне књиге рођених, односних вен-
чаних 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 месе-
ци), 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 поли-
цијске управе да против њих није изречена пра-
воснажна пресуда. Доказ о испуњавању услова 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима који се прибавља 
пре закључења уговора о раду.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„АНЂЕЛКА ЂУРИЋ”

26340 Бела Црква, Први октобар бб 
тел. 013/2851-343

Стручни сарадник - психолог
50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које испуњава услове 
прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и које 
је стекло образовање у складу чл. 6 тачка 2) 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 20/20): 1) да има 
одговарајуће образовање и то образовање у 
складу са чланом 140 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) 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; 3) да није осуђивана правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање или злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело давање 
или примање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије и 5) да зна српски језик. 
Поред општих услова предвиђених Законом 
кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове: да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићних међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије, да знају српски језик и 
језик на ком се остварује васпитно-образовни 
рад. Додатни услов: познавање рада на рачу-
нару. Кандидати треба да приложе: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС и одштампан и 
попуњен пријавни формулар достављају уста-
нови заједно са потребном документацијом, 
кратку биографију са адресом и контакт теле-
фоном, уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(на новом образцу), уверење о неосуђиваности 
(не старије од 6 месеци), оверене фотокопије 
диплома о заврешеним нивоима студија из 
области за које је конкурс објављен (не старије 
од 6 месеци). Потврду високошколске установе 
којом се потврђује да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови у складу са Европским системом преноса 

бодова или оверени документ да је у току сту-
дија положио испите из педагогије, психологије 
или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу. Доказ да су средње, више или 
високо образовање стекли на језику на коме 
се изводи образовно васпитни рад тј. српском 
језику или да су положили испит из тог јези-
ка (српског језика) по програму одговарајуће 
високошколске установе, а доказ је: 1. ако је 
кандидат стекао високо образовање на језику 
на коме се остварује образовно васпитни рад 
(српском језику) доказ је јавна исправа (дипло-
ма) о стеченом високом образовањеу (која је 
већ приложена) или 2. ако кандидат није стекао 
високо образовање на језику на коме се оства-
рује образовно васпитни рад (српском језику) 
онда се мора приложити јавна исправа (дипло-
ма) или одговарајућа потврда да су више или 
средње образовање стекли на језику на коме се 
изводи образовно васпитни рад (српском јези-
ку) или уверење/потврда да су положили испит 
из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Документа се достављају 
у оригиналу или овереној фотокопији и иста 
се по окончању конкурса не враћају кандида-
тима. Доказ о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима у складу са чланом 120 
став 1. тачка 3) и став 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања став 1. тачка 
2) (лекарско уверење) доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. У поступку одлучивања 
о избору стручног сарадника-психолога дирек-
тор врши ужи избор кандидата које упућује на 
претходну психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима (ову проверу 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступа-
ка). Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 10/2016) прописано је, између оста-
лог, да орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција, осим ако стран-
ка изричито изјави да ће податке прибавити 
сама. Потребно је да учесник конкурса, поред 
документације коју доставља у писаној изјави 
наведе за коју се од предвиђених могућности 
опредељује, да орган прибави податке о који-
ма се води службена евиденција (у овој изја-
ви мора навести име и презиме, датум рођења, 
ЈМБГ и име родитеља) или да ће то кандидат 
учинити сам.

Спремачица
50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које испуњава услове 
прописане чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 
- др. закон и 6/2020): 1) да има одговарајуће 
образовање 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; 3) да 
није осуђивана правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање или злос-
тављање малолетног лица или родоскрвљење, 
за кривично дело давање или примање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије и 5) да зна српски језик. У смислу услова 
из тачке 1) конкурса који се тиче образовања 
кандидата, Правилник о организацији и систе-
матизацији послова у ПУ „Анђелка Ђурић” про-
писано је следеће: „За обављање послова рад-

ног места спремачица може се засновати радни 
однос са лицем које има основно образовање, 
са или без радног искуства. Поред општих усло-
ва предвиђених Законом кандидати треба да 
испуњавају и следеће услове: да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићних међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, да 
знају српски језик и језик на ком се остварује 
васпитно-образовни рад; да има држављан-
ство Републике Србије. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС и одштампан и 
попуњен пријавни формулар достављају уста-
нови заједно са потребном документацијом, 
кратку биографију са адресом и контакт теле-
фоном, уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них (на новом образцу), уверење о неосуђива-
ности (не старије од 6 месеци), доказ о струч-
ној спреми тј. оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању (не старије од 6 месеци), 
доказ да су средње, више или високо образо-
вање стекли на језику на коме се изводи обра-
зовно васпитни рад тј. српском језику или да 
су положили испит из тог језика (српског јези-
ка) по програму одговарајуће високошколске 
установе, а доказ је: 1. ако је кандидат стекао 
високо образовање на језику на коме се оства-
рује образовно васпитни рад (српском језику) 
доказ је јавна исправа (диплома) о стеченом 
високом образовањеу (која је већ приложена) 
или 2. ако кандидат није стекао високо обра-
зовање на језику на коме се остварује обра-
зовно васпитни рад (српском језику) онда се 
мора приложити јавна исправа (диплома) или 
одговарајућа потврда да су више или средње 
образовање стекли на језику на коме се изво-
ди образовно васпитни рад (српском језику) 
или уверење/потврда да су положили испит 
из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Документа се достављају 
у оригиналу или овереној фотокопији и иста се 
по окончању конкурса не враћају кандидати-
ма. Доказ о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима у складу са чланом 120 
став 1. тачка 3) и став 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања став 1. тачка 
2) (лекарско уверење) доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. У поступку одлучивања о 
избору спремачице директор врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима (ову проверу врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака). Одредбом члана 9 и 
члана 103 Закона о општем управном поступ-
ку („Службени гласник РС”, бр. 10/2016) про-
писано је, између осталог, да орган може да 
врши увид, прибавља и обрађује личне подат-
ке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција, осим ако странка изричито изјави 
да ће податке прибавити сама. Потребно је да 
учесник конкурса, поред документације коју 
доставља у писаној изјави наведе за коју се од 
предвиђених могућности опредељује, да орган 
прибави податке о којима се води службена 
евиденција (у овој изјави мора навести име и 
презиме, датум рођења, ЈМБГ и име родитеља) 
или да ће то кандидат учинити сам.
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Наука и образовање

Секретар установе
50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице које испуњава услове прописа-
не чл. 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон 
и 6/2020) и које је стекло образовање у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 20/20): 1) да има 
одговарајуће образовање и то; образовање из 
области правних наука у складу са чл. 140 став 
1. Закона о основама система образовања и вас-
питања стечено на: студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке студије), на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; 3) да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
или злостављање малолетног лица или родос-
крвљење, за кривично дело давање или при-
мање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије и 5) да зна српски језик. Кандидат који 
буде изабран дужан је да у року од две године 
од дана заснивања радног односа на неодређе-
но време положи испит за лиценцу за секрета-
ра. Кандитат који има положен стручни испит за 
секретара, правосудни испит или стручни испит 
за запослене у органима државне управе или 
државни стручни испит, сматра се да има лицен-
цу за секретара. Поред општих услова предвиђе-
них Законом кандидати треба да испуњавају и 
следеће услове: да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићних међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, да има држављанство Републике 
Србије, да знају српски језик и језик на ком се 
остварује васпитно - образовни рад. Додатни 
услови: познавање рада на рачунару, 4 године 
радног искуства на пословима секретара (доста-
вити копије уговора о раду, не морају бити ове-
рене или потврду из установе образовања у ком 
периоду је кандидат радио на пословима секре-
тара). Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја РС и одштампан и попуњен 
пријавни формулар достављају установи зајед-
но са потребном документацијом, кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених (на новом обрасцу), 
уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месе-
ци), оверене фотокопије диплома о заврешеним 
нивоима студија из области за које је конкурс 
објављен (не старије од 6 месеци), оверена 

фотокопија уверење о положеном стручном 
испиту за секретара, правосудном или струч-
ном испиту за запослене у органима државне 
управе или државном стручном испиту (уколико 
кандидат то поседује, не старије од 6 месеци), 
- доказ да су средње, више или високо образо-
вање стекли на језику на коме се изводи обра-
зовно васпитни рад тј. српском језику или да су 
положили испит из тог језика (српског језика) 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове, а доказ је: 1. ако је кандидат стекао висо-
ко образовање на језику на коме се остварује 
образовно васпитни рад (српском језику) доказ 
је јавна исправа (диплома) о стеченом високом 
образовањеу (која је већ приложена) или 2. ако 
кандидат није стекао високо образовање на јези-
ку на коме се остварује образовно васпитни рад 
(српском језику) онда се мора приложити јавна 
исправа (диплома) или одговарајућа потврда 
да су више или средње образовање стекли на 
језику на коме се изводи образовно васпитни 
рад (српском језику) или уверење/потврда да су 
положили испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Документа се 
достављају у оригиналу или овереној фотоко-
пији и иста се по окончању конкурса не враћају 
кандидатима. Доказ о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима у складу са чланом 
120 став 1. тачка 3) и став 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања став 1. тачка 
2) (лекарско уверење) доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. У поступку одлучивања о 
избору секретара установе директор врши ужи 
избор кандидата које упућује на претходну пси-
холошку процену способности за рад са децом и 
ученицима (ову проверу врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака). Одредбом члана 9 и 
члана 103 Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС”, бр. 10/2016) прописано 
је, између осталог, да орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција, 
осим ако странка изричито изјави да ће податке 
прибавити сама. Потребно је да учесник конкур-
са, поред документације коју доставља у писаној 
изјави наведе за коју се од предвиђених могућ-
ности опредељује, да орган прибави податке о 
којима се води службена евиденција (у овој изја-
ви мора навести име и презиме, датум рођења, 
ЈМБГ и име родитеља) или да ће то кандидат 
учинити сам. Пријаве на оглас и потребну доку-
ментацију заједно са пријавним формуларом, 
слати на адресу Предшколске установе „Анђелка 
Ђурић”, Први октобар бб, Бела Црква или донети 
лично у секретаријат установе, радним данима 
од 09.00 до 13.00 часова. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови”.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Наставник клавира
4 извршиоца

Наставник хармонике
2 извршиоца (160% норме)

Наставник гитаре
3 извршиоца (260% норме)

Корепетитор

Клавирштимер

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преу-
зима на интернет страници Министарства про-

свете, науке и технолошког развоја РС, канди-
дат мора да испуњава следеће услове, и то: да 
има одговарајуће високо образовање у складу 
са чл. 139, 140, 141 и 142 Закона о основа-
ма сиситема образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 
6/2020) и чланом 2 став 1 тачка 13 Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника 
у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник ” 18/2013, 2/2017, 9/2019 
и 1/2020) за радно место наставника хармо-
нике; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима: 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик, на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да доставе: попуњен пријавни формулар 
који се налази на званичној страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС; оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме о одговарајућем образовању; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству, 
не старије од 6 месеци; извод из матичне књи-
ге рођених, оригинал или оверена фотокопија; 
доказ о образовању из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина, односно уве-
рење да су у току студија положили испите из 
педагогије и психологије, или доказ да су поло-
жили стручни испит, односно испит за лиценцу 
(у складу са чл. 142 Закона о основама сис-
тема образивања и васпитања); доказ да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3 Закона и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; доказ о 
познавању српског језик, као језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад - доставља 
само кандидат који није стекао образовање 
на српском језику (потврда, уверење или дру-
ги документ којим се доказује да је испит из 
српског језика положен по програму одгова-
рајуће високошколске установе); Осим наве-
деног, кандидати достављају и остала доку-
мента од значаја за одлучивање, и то: краћа 
радна биографија; доказ да против кандидата 
није покренут кривични поступак за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима доставља само иза-
брани кандидат пре закључивања уговора о 
раду. Приложена документација се не враћа. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријава се може поднети у просторијама шко-
ле или предати препорученом поштом на адре-
су ОМШ „Стеван Мокрањац” Зајечар, Тимочке 
буне 14, 19000 Зајечар, са назнаком „За кон-
курс”. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Информације о 
конкурсу могу се добити телефоном на број: 
019/425-870 и 019/440-791.

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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Наука и образовање

ЗРЕЊАНИН

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, Македонска 2
тел. 023/530-856

Организатор практичне наставе  
и вежби

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: - 
Поседовање одговарајућег образовања из 
области пољопривреде у складу са чланом 140. 
став 1. Закона о основама система образовања 
и васпитања и Уредбе о каталогу радних места 
у јавним службама и другим организацијама у 
јавном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 81/2017, 
6/2018 и 43/2018) и то: високо образовање: на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10.септембра 2005. године; на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или вишим образо-
вањем. Кандидат треба да испуњава и услове 
прописане чланом 139. став 1. тачке. 1, 2., 3., 
4. и 5. Закона о основама система образовања 
и васпитања, односно да: 1) има одговарајуће 
образовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз попуњен пријавни фор-
мулар који преузима са званичне интернет 
странице Министарства, просвете, науке и 
технолошког развоја, доставља још и: кратку 
биографију; оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченом одговарајућем образо-
вању; уверење о држављанству не старије од 
6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију не старију од 6 месе-
ци); уверење из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова као доказ да лице није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, не ста-
рије од 6 месеци (оригинал); уколико канди-
дат није стекао образовање на српском јези-

ку, у обавези је да достави доказ о положеном 
испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) - подноси само изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава са потребним доказима о испуњавању 
услова конкурса је 8 дана, од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве треба послати на адресу: 
Средња пољопривредна школа, Македонска бр. 
2, 23000 Зрењанин, са назнаком „За конкурс - 
радно место: организатор практичне наставе и 
вежби”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона: 
023/530-856.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ПЕТЕФИ ШАНДОР”

23218 Нова Црња, ЈНА 113 

Наставник предметне наставе  
српски језик - нематерњи језик

Наставник предметне наставе  
српски језик - нематерњи језик

УСЛОВИ: За наставника предметне наста-
ве српски језик - нематерњи језик може бити 
изабрано лице које испуњава следеће услове: 
1. има одговарајуће прописано високо образо-
вање у складу са чланом 140. став 1. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена - мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке акдемске 
студије по пропису које уређује високо обра-
зовање, или на основним студијама у трајању 
од најмање четри године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005. 
године. 2. има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(тражиће се уверење пре закључења уговора 
о раду), 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену затворску санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. 4. да има држављан-
ство Републике Србије. 5. да зна српски језик и 
језик (мађарски) на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Оверене фотокопије докумената немо-
гу бити старије од шест месеци од дана под-
ношења пријаве. Уз пријаву на конкурс која се 
налази на званичној страници Министарства 
кандидат подноси још и следећа документа: 
-доказ о држављанству (уверење о држављан-
ству и извод из матичне књиге рођених), овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
- доказ о знању језика на коме се одвија обра-
зовно-васпитни рад (осим за кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на том језику), 
одговарајуће лекарско уверење, доказ о неос-
уђиваности и непостојању дискриминаторног 
понашања. Контакт особа је директор школе на 
тел. броју 023/815-064.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ПЕТЕФИ ШАНДОР”

23218 Нова Црња, ЈНА 113 

Спремач

УСЛОВИ: За радно место спремача може бити 
изабрано лице које испуњава следеће усло-
ве: 1. има I степен стручне спреме. 2. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену затворску санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. 3. да има држављанство Републике 
Србије. 4. да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Оверене фотокопије докумената немо-
гу бити старије од шест месеци од дана под-
ношења пријаве. Уз пријаву на конкурс која се 
налази на званичној страници Министарства 
кандидат подноси још и следећа документа: 
-доказ о држављанству (уверење о држављан-
ству и извод из матичне књиге рођених), овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
одговарајуће лекарско уверење, доказ о неос-
уђиваности и непостојању дискриминаторног 
понашања. Контакт особа је директор школе на 
тел. броју 023/815-064.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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ННа евиденцију Националне службе за запошљавање 
(НСЗ) могу да се пријаве:

- незапослена лица која траже запослење
- запослени који траже промену запослења

       - друга лица која траже запослење.
Незапосленим лицем које тражи запослење сматра се 

особа од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, од-
носно најкасније до 65 година живота, способна и одмах спрем-
на да ради, која није засновала радни однос или на други начин 
остварила право на рад, а води се на евиденцији незапослених и 
активно тражи запослење.

Запосленим који тражи промену запослења сматра се 
особа која је у радном односу или је на други начин остварила 
право на рад, али активно тражи промену запослења и води се 
на евиденцији лица која траже промену запослења.

Другим лицима која траже запослење сматрају се особе 
старије од 15 година које траже запослење, а не могу се сврста-
ти у претходне две групе - ученици, студенти, пензионери, лица 
којима мирују права из радног односа и други.

Основна документација за пријављивање:
• личнa картa или друга важећа јавна исправа са фотогра-

фијом и личним подацима, издата од стране овлашћеног др-
жавног органа, у којој постоји податак о пребивалишту

• доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид)
• акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
• други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).

Додатна документација за особе са инвалидитетом:
• доказ о статусу особе са инвалидитетом, у складу са Законом 
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са ин-
валидитетом (решење надлежног органа/институције).

Документација коју подносе страни држављани:
• лична карта за странце и нострификована диплома 
 (стално настањење)
• пасош и нострификована диплома (привремени боравак).
Лица која траже промену запослења уз основну документацију 
достављају и уговор о раду.

Друга лица која траже запослење уз основну докумен-
тацију достављају:
• ученици и студенти - потврду о статусу
• пензионери - доказ/решење о пензионисању
• лица којима мирују права из радног односа - доказ/
 решење о мировању радног односа.

Где се пријавити?
Пријављивање на евиденцију Националне службе за запо-

шљавање обавља се лично, у организационим јединицама На-
ционалне службе, према месту пребивалишта, односно месту 
рада или престанка радног односа, ако у том месту имате бо-
равиште.

Услуге Националне службе за запошљавање

Наш циљ је да вам пружимо подршку у тражењу посла и 
повећамо ваше могућности за запошљавање.

• Саветовање у процесу тражења посла 
• Информисање о слободним радним местима:

- саветник за запошљавање
- самоуслужни систем 
- публикација „Послови”
- огласна табла 
- сајт НСЗ: www.nsz.gov.rs 

• Информисање путем интернета и у центрима за информи-
сање и професионално саветовање (ЦИПС) 

• Миграциони сервисни центар (МСЦ) - у Београду, Бору, 
Краљеву, Крушевцу, Новом Саду, Новом Пазару и Нишу 

• Сајмови запошљавања
• Обуке за активно тражење посла
• Клуб за тражење посла 
• Каријерно вођење и саветовање 
• Програми обука и стручног оспособљавања
• Јавни радови
• Обуке за покретање сопственог бизниса
• Субвенција за самозапошљавање
• Субвенције за запошљавање незапослених лица из катего-

рија теже запошљивих 
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
• Исплата новчане накнаде у једнократном износу ради са-

мозапошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања 

особа са инвалидитетом.

Незапослена лица пријавом на евиденцију Нацио-
налне службе за запошљавање остварују право на:

• обавештавање о могућностима и условима за запошљавање
• посредовање у запошљавању у земљи и иностранству
• психолошку подршку током тражења посла
• учешће у мерама активне политике запошљавања.

Запослени који траже промену запослења и друга лица 
која траже запослење остварују право на информисање, савето-
вање и посредовање у запошљавању.

За више информација:
Позивни центар НСЗ: 0800/300-301 (бесплатан позив)

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ



АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица 
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-801

Суботица 
Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад  
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10

тел. 028/423-090


